
!!م!طعثوهـء4،-رطمثو

.ش،اان!آ

بقةلشالنتاإخامناومؤقئه

.نرفا.لىوصاء:"

"7+-يثرا

،*(لمجما،يمزرلسكهـ

ا!لدئمةاق!لمهضرونصسر

لىلاواز"طه

58913-ءاث.ه

س:"حما

أكهبررإ!ح

لؤرستىورالشرساعة

لا،!الوسلهاالحلس،بببا!ش-

-/---
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لمأصىالأسصي-

صءلملمهه7ءص

جمنافف!إ!النما!ةومو!فه

،رنءتالىأصومجث"

اقلم

لص!را

لمجاب!!ةوييجم!

ية!!هرو"ه.لا-ل!ا!طار14ا:؟لرس

الإ-لاهءةتء":صية-ميروره

لار!رامه"-ا

"فايفر

،)يكلع

لموزقيوالمحشحروالطباعه

لىلأوا"الطب

!ه50415-5891
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اائيا/1

ااإ!ط!آاخ!أ

لإسفلأئم.لن!ال!ل!محئداناا!

أظبم(اقهصدق)
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ضم!ملضلرجمق!ر!(:

!زكئ

ادبئممله.ل5ليظارها"ق!،بناإلهدىر!ولهأرسلا"كلفهالهد

له2وعلعدسعددا،المرسلظوسيد،الانببا.أثرتولرلأ-لامءالصلاة

الدبئ.بومالىبئرعهسكوضجه!لسارهـ.ق،4صص

،و+ء

-والإ؟هاءاقنمهأإءد-!باد.ءل)!الىافهم05اعمامءق"ان

لزءنه.اشا!ةهبر،4ث!ا:سار-إيئارإ،.أ؟اJاLرA".هة

؟ططونأية-2مالىالناسثكللم-.!؟،ي-أنهبعباد.وحمتهةق

أهـسلأ؟،لى55أيهر؟زأطهبةاباةممالمدضحبل،صاضم035اج

.حكلا،ةببا.

4!اقهءلاالناسبهوقكيهكلءئذرينثسين55لا))ر-يهالى،لط

.11(ح!؟ءزيزااللهو؟نار-لجمعد

،الإصهلام"بناهصرحفىا:4أضعارسالات"ذ."قرهالةوكاةتكل

تتمء!،هدة،ءلونيسير،(دةباه.51-ر،لعز-اللهارئضاهإ!ى

عيبمعد؟اشد،وأيضا،م!ةثمخا-ا،إر)-لة"4.باالى51ان

.561)بة؟ااصا.أسةص(1)
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رسول!.أن-عنهاللهرة!-برةهرألىءت-صبحهفي-م!حلمى4ر

ل:6--لمjءلبهافه-لىافه

رملأ،فأ!سه4أاإتر-لك!هلقهلىءقالأيدإةوشل"ثل

له-وةمجهرنإ"هرةيماوناس9لجمل،ياهزواءقوث،،1!ن)بةزءوءخالا

14الهة01ز5م!تولا5:نرر!ةو

.1()+يا.ا!هخاموأ؟ا"ا!بنةةألا":ظل

ا-!ه.وادضه(5ار-ا،!.بكتنامص!ألثهعدةاسيهضرإهةخ

-،المولونةللأح!مو؟اسخة5يابة"الرسالاءمنإقاههت!الاقهارادط

مصيةين.يأةاسخا-4بءونأن.ءالىاقهأرادلافه

اد.لإد5ركاة:ا،وء؟نؤهاذا-كلصافىا.الإ-لام!ن"ةا-ومق

.12ءليوءقا،وضافهةرث-ى،و-نسيان"با!اصتو!ه!-ء4النرث

:مودلم)ذالعظيم41د!!ه

3دررضعت؟-!"لي-آةمترأهـبئ-آ)-مات31ت!.رم...)

.()00013دإفاالإسلام

اللرع!":ا؟ح!ممفاتسفد"وأصرلءصادرالإسلاىخلتشرو

.،،ا!ئرثبةفيووالشلأ!يمممر9"ةر2ن:صوءايهاقمتةءمادرمن!ها

بهض!عب!افخاان!اهمبارظرون55ر)قياس،رالاجماع

.ر5المصا0مد

بالمنه،،لجعة(9،1-/1148)انررىا!حسم)1(ءنح

النمين.مانمطنهينكرا"

.rالايةئدةا!اا-ورة)2(
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أللب!،"ظررجهاتفب!ااتنلفتأخرىمصاهر"ةادأن؟

هـ."امة-ءرj،ص!ا

ا؟عيذةمنوالحةديفةفى-رجع-15تعددوت!العش5-ا-ادراوهذ.

الإلهى،الوء!"ثلاذلاخ!ما،ولسنة،القر2ن:ا؟و)تقالمصدرالى

)فطأالوء!:2تر!؟أ!:الصنةهرواقوءيرأو،ر2نالة.وولواةا

ءوضعه.دءو!حر5؟.ل!ظألاد*ى،وءمض

الهدالحولهاو!ش،ا؟را.ة8ااختلةتلافوا،-ولاهاهراهـءن

لا؟ام):اثرعكلل5"الإ-لامشرةه"ءلبخإ!االمثراخ"

الةحف،4فى.إإصفةادالةذ.5لذعر.الفة،أ-ول؟بهـأعشقي

.الاسلاى"فة،كعبفىالمطالمبفما-ألبتة1-،يتمرضلمهلا.9بمض

الةةكبة"الا-كاممق!:ووأإ:512بهوا.""هلاهأقجمدأقر2ةوأء؟م

أردتة،إةداا؟ءمشأنقوردلعهى9ا؟.اتإ،ءض13ءاهءضدلئ

قءكلنظرو-يةراوتح"ادألةهذ.أسقأق-اكواضع!ألبهبهذا-

أتنخإم1مضكل،أم)ةلأىتلافةايخ!هاالخلافلى40،ئ!يرا!ىاوا؟هيناا

اصادراءقمصدرأاءخبارهاءلى4تياشاالةقي،ا؟هإومىابذكرذد

الي"ا.برجعلافا

وحاتم!.ولصلين،!دل5ء:-تملابمرنانإ.+ثظاماةنه!روت

:الآ+-د

ال!ابفة.ا!ثراخإفي!ايت،رالهلاا،،الإيلام5ءفرم!يهـأق

:ا؟رلأفسل

منها.الملاهوءوفف)صا.فةالنراخ3ذ
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كطفىا"ةمل

.بةةلانعكسااقبمارءلفي؟"شا؟.ارذ

البحث.أكابرىاله!ناممبعق:صة-الخا.

-المألمهل"!ذامهلان-+"ر-،"لت-اللهالى،اوء"و)فى

ك!ور.و.بمأولىأيكلماة،.ال!ريملآء"

،15051،وا!ثراد،دةذإكل"،م

م859Iإ!إ!ا22

جمر

ضبما!ئمزوجما!
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فى

،الإض!مم!فض!و)

وبهر!غ!ا!هلجنهولصرقي

والالقيا.الاسآسلامث+ىلاشاءلبمضا.،-لامالإس"ك!ةءفيارمان

حصة،جاء!ذىالمثفشكادتناءمافهرماب!ذالمو5وءلا-ل!خالق

ار-ا!:داالانبما!اه

"ءربم:"قر2نح!!-)ةوء4ي!ول-"-لامءليه-ةوحبد؟اة

.1(()اسليناءنارذ31أنوأمرت...ا)

أ!لامالإسءلىالا؟ونواألا1اد-،ةوءى-)الامعلبه-هـ!!وب

اصما!طفىالله)ن!!باو-وثمة4ثاابراهيمب!اووء!أ:نمال81؟ل

.)2،(ء-إونثموأةالا"و.ئاألاالدبن

لم:اإأ،يهونإءةوبإنا.وأ

الهاو)-!اقاعماه:لوإراهيما؟ا:كرالى)إدةههد:لوا0003)

.3،(ء-لونلهننكلوحدأاء

.2،الايةبرلس-ورة()1

.132:الآةأالهقوةصورة)2(

125'11الادةرةءورة4)3(
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ا"وء)ةلوةة-!لام"ءاه-صىوءد

-(1(ء-لى!نانكنغاt.رعإيه"اتإ2هـهتمان!تمةومأا)

5لإ"-*ما-لعإ!مىلوذثةونوثواطرار

.()5(ءسلهءناأاواصم!داللهإ2ثااقهاصارأءناءوارءون؟ل)

قهلاطر"ذات!خثةانثؤ!رعلم!اللهصدسيد؟اوالمر-لل!إءإالاأتموتا

أصةةبم.أ"ساوويوهو،ةمالااقهطراقة"لا،ءيرهتقطرلاولى

ضط:4ر-و-مال2ا!هثقول

ءنهة!إراه.ب!اء،-صماديفاءستقيمءراطالىرب"دافى)؟ققل)

رلي،فهولاقوعباىوةءى-لاق)نةل5أثر!ينمقكانوط

.)13(5111!أولوانااءرتبذإءولهثرةدلا5اينالما

الهلا-وءقلا-ؤالعلاحهـوقأقإماخلالإ!اءلى511ب!ذافالإ-لام

.ونة-،الث!هإينالعلاثةءقبهأللا)ذ؟ةبه!سائهح":س)-انربينربيله

4للإ-لاماءإصا!تا

حا.،ى49ثهأكسلأ24ةمنى؟،!!،لإ-لاما5)-؟5،اطاصوم2المةأما

إةامى.أ!ر-ت51"ضرالى"-لميالمررأ!أبيماءتمتا!كلدد!دنابها

لفريةردلهةيمل!رالقو2نأصوصجا+يهالحاصى1Xاهذاوعل

.يةة!ر

.،ا؟إ"اولسسررة()1

.25:؟لةءرانل2رةسو()2

.163-161:؟"الا!ام-ورة3()
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4م:"ة-ر2ق"ءوفى

دمهف"لهمنممتوأهـبةعا-آأع)ت!!وم...):تعال،ل-ا

.(005ث:ا%الإيلامدآءر!؟ت

قورا)يمنو-ؤمالوالمةلاشا5ا،محرا"اتم!)..مألىولال-2

مف.بك-آلا-ولهورالله-طه!واوانآةدإلىيمانالإثدتلولماأصالنا

.()15رحهمفيةورألته)ن:بئأا-2أ!ا

:4ثكهوا؟حاد-بوءن

-تال5لمحيهبمااللهر-ولا!قص+ا-اللهرة!-ءلىإقا-روىا

الله"ر-ول!هدأوأن"اللهالاالهلإانث2ادةاضسء)!الإ-لامإ!"

.،)2،صان4رمصوو،واط!،الىكاةواث-اه،ا-،ةأهـافام

ءهف-.الاضقهللاط!اقهر-ولءرإثن،الإ-"-لام5ة-كاه"

أر!؟"--/!نءن،ن،كل!بمءهد01-يدبه-ا+"ذىقثاكذ!ر5واحدأ

ءر.المرا،كانا)ةالاي!خلاوهرا،الرسالةإ!اللهعداد:دأكااهة

.ت"!هـدا4هتصالتن!الإ-لام

ءبرءلهء-دتثءنه-ء:"اقهءoh-اءعاابإنءردواهما-2

:أةالالإ--لامءنهعبهيناللهد-ول04ع!ألالذى-محلإ"--لام-

ر.ؤقى--،صلاة9ة:مو"اللهر-ولاءدأوأن5ا!الاإدلاأنا:2!ان"

ء-لم-ا.رر،-بيلاا:،ااسعطضهاقالهإءفيجو،رءصانفرمو،ءالزكاة

.ا،الآيةاءالحبرسورة(1)

.لهاباءهصى.ط(1/24)إ!دىألىءةمرسح%ا:دىارح(21
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"الإ-لام،ooءءن-ءل؟&لإم-يل-بر)-ءد؟اغزا)ر-ولإز"إ-ا

أاةراءثه"اثصا.لماثو5)"ا"لامال!"ءناراداانوصحاد4الإ-اة-ج!ذ.

.ا،رضل51الى2"ر-الاب!االلهتةم"!ا

40،؟لي!ودت4إهال!ماالحماوةةاخالمثرءناثرثء5،5n4قييزت":اوهن

له!."ى،4انه!را؟هوا-أ-لام4تا-وء!5ب!ا-اهأ!!"ث!ر9تعنىأس:

.كذا5و-أ-لام،-!-5:+ىاه"ضر3

الثمر)خ"ذ.ال42ونظرالإ-لامعلااةعقنة!دثاا:طاقla.وءق

:ح!نقرل

ءرحاةين:الى18ثفهو))ي!ايئظرالإ-لام)ن

لى:و،1-8ارا

دشءق)تنز!بل،قيدلو!،تنرلم،اطةءةبةت!ا-ووفىوس

ؤمالى.وقياركإلته6

:لأ:اني"ا،و-لة

.لوالنبدفأ:حرونالها5الأهداا15طالأنهـمدالااظرا،

:الأولالموءلةةأما

،ا.قدتنزل!"ابوكل،تر-لد-ولكلأنتؤعدالإ-لامزإن

ءص"ت!ا)ةرأنوااةدورو.ؤثد14:ءؤالإفي-ل،ة:لهلماءؤ!دأوءصدقا

.ال!بءقبت"إ!ماصلألو)،وكوراةالإ!ي:لير،ءوءؤ

الذانا":يىونبما!ماررودى5ؤهلماكوواةا.ز):ا)نا):فمالىقال

وكايواللها!ةا*،قاث-ةظرا؟ا،-:اروالأ؟.يىباولمرواد15تي!ذااي!و

لمو!نفا:لا،فااقىا6افىواآثولاواءثولةلاةاسانخا:وإلاؤ.اداه!ف+ا:4

كن!اإح!أنةأنؤ:"اا:امساو!ضبماة5!-؟هرو"لمةأهـ):داللهأزلأ؟احيه!آ
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واءروحءأ-قبا9-قوبا،ذنوا،ؤنا!الأإوا،ةف.ا)5!نويهين

لم.ةأ،):داتهزلا؟اب!ثملمو.قلهةاومة(رة.4،-دلىؤف.ذطص

.أةأ:ورءق؟دثة!نا(تاءصدءرةمإقئهإهالم؟ارT!لآةديةاد.ظأ،ون9

وهدى"ةوراةءنا4.دتإ!ن3ا!ارء!دتآو؟ورد!0ةء4الإنكل.لو2.إيخا.

-.يكلملمو.قأ"-4اللهأزلأ؟االإةهلل51و)5*آ.لاهةة!ن4وءوهدظ

*6دء!اطقإيمةابأ)ا.بىا؟زإةاو5ون"14-ةلمةآو):كاللهزلا"ا

ح!!ءتيولااللهأ؟زل؟ام2تاةا-م-"،!4:اوءلمهأسلأءاييءن!ا4ثدتين11

.)9((000و"ة،ا-اءؤ5آ5"ج!لمنااحلأطق"قجا.ككلارا.هم51

-ةو-ت؟ابوكل!،ةلاه"Mيمصبأإينلىقالوهـطااانر"ذأال!ظرنا

اة*-خةإ؟4،إمكرا)الةر2نالا،ةبله"ةءى.بدت،بينلماءمدق"بأت

3!راءتبارهإ5ثدأزاوصفيأقىأ"أ؟4الا،4ثدث.ينلماء-د؟ءاه

،؟"-هقهلمهءاكللى455ءلم.يةا"4أأإوصف55وخا"ها"كتب"ذه

.أ!الدةارسالة

أنه-مه5لما"!دقر-ول-اه)راننكل5لا"شاقااقمالىاللهكاا-ذ

4،رمر..إاؤءق

هئ!،و-ع،كلد!تابتإت!م117":؟يين.ث(قاللهأ-دو)ؤ):ةطلىل3

ا-؟-ذ5!اتذ-موةمأرألقاسإ"ه)تو)"ء+آلؤ.ن11قم!د!رلرع!،ا

!ذبمد،ولإق5تقa"شاهمقمم5اأدأوااش!دةلظاررناألواظاءسى

السهرات!ءناسلمله،يهةونأدتهدثقاةفو5"فاسةرنلمفأولئ!

لمهنا!5أنولهـمااقهإ2شاقل.!-ءنوال!يه15و3رطوعأرالارض

."،-،،9الاا"ئدةسووة)1(
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اوقوماوالأءباطواهةول!وا!!اقوإس!اءثلإراهلحمإءلانزل!ما

"صلهرنهلمو!قمة3أحد،ينرق.4لارب!م،!ولانإ!ونرءورى!وء!

.111(اطاسرةنكاا؟خرهرهوقءنهثةهلاقأ"ث:أالإ-لامء!ص!ثا+*روءق

5وءدثءخا4141،رثلأ.(:ساش!إفالا-كاىأ:-ادق"ذأ l.أشراخذ

الممبةالنمثرةم!تأما،و!نإةل:فهيرJ!ة،للا"ف!ولهاوأ15ءةا!د"فا

فا.وهةءلنمافي02

كارصايا"رالاوضاعا،-طعير"ثتةيرولاابردللا؟و!(1)

:ن!ال4ةوjالااطمسورةقعاهت"!النح.

وبارادي!دفيئأ؟21مركواألاءا:-آإمرحرمءاأ.ل.طراةلأ

؟قرلواولاو)يامنرزا-آ!نا)ءلاقءتب!أولاة:دا2ءلا2--ايا

اءقإالااللهءرماىاالةس-!لوارلاإماناوءا2اءةر2ظءا-"ةوا-ص

كلا)تإالا9!بفمءالإوائةرولا"اهةلونإ-م)5بهآو-اذأ-م

لاافيأ؟-؟فلابا)ة-طوالميزأندكىلأوأوا4أ:د.%ءىاحسق(

اعاأولواافهوإهادء!بىهـاكانرلواءدلواأةيتمو)ذاو-ا.!الا

فتهموارلاهتيهرناء-:ة؟اطىءسا"ذوأن"لقو-ذعرا*)-آ4إآصاكل

Lوا)-آصهإيلهءقةمةتةرقبلا" P2(("تةو!)15-2ة،آ(.

رلىاالحلقئراخعلإااأءهت5:كأأهـأاللهرء!-عهاساةقل6

.،)3"ء8فىقد.كلسخ

.85-"ابايالاءرانأل-ورة)1(

151اتالاثامI9J-وره()2 30 - I.

لكلب.طبعة1802-2567عىإةر،ما!ق!2ن؟ء؟مخالجا)3(
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وقيى.،رةتها.ئ!اءإى3ثا،ءفيإوة-ءؤةت،2،رفوع)ب(

5اتغييره،-ة0!بالنر ، r1لنسخاةلىولمالمهوهر40ئمدتأوtى

الجزفى.أر

ر-وخأخص-الاىالإلهبه-*14أنمعرمابمونأةبلبغىأنهعل

يمابمترسابة،ئريعةن!خاقةص-ى9ص"81ءكامبضقءةبا.،إدبن

نث!أخوءضيا"قى1)قىلسة4-اةرةأو"ة,,,اله"-مرط-4،4لا-ة

.ا(االإأ-اقالمفل

أ؟(؟!ة:المر-لةءقاأه

لمبها5ط!لأنبد5إة،اساوالشر)خهدثأ21!مةسأةبينالهلانةوكل

اطارسظرةاالات:فارالإ-لامفإن،فالهاءايك+رةفضانالهاو،أ!مد

ض"فى-ا.تد،.مالىاقةشرء،ءازائدأ12فيطهلماالنا!"الاءين

مةبهم.لأسذدء:ل.و15ر،و،-،حعانا

لعالى:ل8

ضا؟كل-"ءلىاعراهةل-رمءاالائهل)ء!رالبق-لاكانطعام9كل)

.12(ينعاده)نكنغندهافااهلشرإااايوةالكوراة!زلانةهل

تمالىظل:"عنابأهلقيه،هاوإ.يئإبى،أدء+4منكان؟

تخةونستمكاكعوأ)-م*يئر-وك-اآعاقدأممناليأهلبا)

.131(050ءقكئيدثمفوالكنابءن

.1/91زيدم!طقإد!لنررأكاريم"فر2نقالنخ)1(

.39الاةءراةل2سررأ)2(

.15:الابةالمائدهسورة)3(
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و-ةروإدرا-رهواأن!م2باا"ءقلىكئيرعرام!أةر7نس!ححلوفه

.الهقاءلتض!لموءق"منم

لةوه!مماءونيمذبأهونمطهادوادادثو!ق....):"-الىل6

هذاأرأ.يم)نثةررناص+،ءوبهدهند؟مونمجرةثأ.وكلم2تر+!

.(6111ءذروا.،نو.لمو)نر.ةنون

الآثهيى:هذاذةول4lوتلاص

ءلاأ"كلالأرلصورئ!افى+!-،ر:اثساخاإالإسلامء،نةان

.بفأوفيلهدث

41ءلالوكاغ:دفأكراهد،الاضرةصورضالىب!أملاتهوان

الباءءقليه5طرأا-او.ب!ح"ا؟ص)بة؟ا-ؤازاءقإ،ىلماةمدةق

5(21ء:411ثهأةريهةا!ال!ار

:سح5رهولإ!ثوعءو!لابا!ى.أ"ذ.الإ-لامءلها.,,ةر"لاء

.فلبناهءق

ا"رالمصء-يرق5ؤخذلادلناءلىضرعاء-كامأن:أولا

اثربفهاءقناولا51اصادرا.ت5ءيرءنهلةةلإابرة5ةلا،الإ-لاصة

ةلي.د-الفو

تاعة.؟نانهاو،أصخأ؟،علالإ-لاصادليلإثإمطءاأة:فانيأ

.بالإءاعا:ا)هبىء؟فإفهبم

)1(-j41ا،بهـ:ادةالمارة.

.181صدا،1،5صدعدادكنور:يئ14(2)
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ءةروأكان؟االإءلامفىقرر5أ"أالإ-لا.ىإالةص؟؟تما":ئ!)ها

عق4""-؟ةلا!،الإ-لا.ىاةصباإتثافهو5،السا!"ضراخفى

إقين.!ا

،مب؟يىدبامعلإآ!:بارا2"ذ،ئا131ثا)ا..ال+ولهذ!ثوءق

.(51(لماةرن)مدآثبا-آهقيلان.!

محللأم3هـأدااطء51اه2رلى5.هرجأنفنط:حالىة:ده!ا"لىهـبناه

نجق.يكواللههـإ،الحلاف

.ا2"الالأةليقي'سور(1)

!الإسلام-2م)
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ائر(لىءلافض!اا

فى

بقةلبميالنت!إخاامحم

لعاناءفنمااومؤ!ص

مب:ين:ءلىإ::.لافلى،ءهذا

لااا،والمبحط

6الضأتبلالسابقينا؟أببا.منأحدبثرعءكلةاعل!ا)ةي"لكان

":افى:المبحث

بمنة.إ!ثأالثير.ذء-آ
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الأولا!لبحث

!:\قي!ينثمبد.فىع

حراةارفى-فيوةتجل-قيمب!كان!النبىأنعل!،ال!ةقامق

حب!أنه5"ن!االلهرة!-ثشاءاءن-بخارى9!ه-حفىءا.

ا!يالى،-"لتهدوهر-في،فب"ةث،حمرأهاةاريخاوو!ن،الخلا.11،

.(1)+امدد1اء؟و

روكلةارله.أيه:!ءلااللأى11-كانأو،الاختلاء!؟5،واءلا.

لتمبد.ا-تاأ-فإةتء،ث،ضة،لبد،تبنحة"

3"بتحنث"رف51لااةقاليافى"ثءروأباسا)ت:ىيلة-لى6

.)12لأ-لامعليهابراهيمدثقااءفة!بآءت،!صةف،هوانما

.أيملماهإبن4فهتلافلاأءرالهئةتجلكعبد؟ن!ةءوة،

أدلا؟لأسعهـ؟فألكان5:أتذالخلافهـإ"ا-

ءذاهب:ئة"لاالمسألة."ةفى

ألانبيا-!ءقأحدلمرعمنبدأيم،لمأيه:ا؟!لالمذهب-ا

المعنزلة.ءنوءير.البههـكلا!سي!أبىهههيوهو"لسابقين

هـهو.رلرعا،ه!ءتوقف،ءقلا-انزأنه:الناقاذهبا-؟

!وفصم،وا؟ءدى،الحبارعبدقاص9و،النزالالإءاماختاو.دذ

ضئ.41مق

دببح..ط(1/91)لةبملابن!باد+ورههىذاماهأ،51(1)

01166لم2)الملإ!ب!بهعد"ث!خ&رلنمالأملارعول)2(-لم

ال!فيما..رو
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مقأحدإ!ئسعالنبوةتبلمنمبهأكان!هبنإةأثالثاذهبا-3

"jفين.إصاسل

.هـالبيضا،ىاالئبوتء-لموصاءب،الحاءباةنهم!هبو،5

ولبهابتعبد؟ناالقماأكرةاتلمفواالمذهبهذاأءابانالا

:اوالا،اةلأ

.ادلامعلعه)براصب!4يصب!ثصبهبدكاناة:ا،رل

.اللامعلبهوصىء4نرينعبدن3أنه:كطفى

.السلامعليهعيي6"بثرثتدكانأتالثالث

.أل!لامعلإ،نوح4سبثسينعهدن3انهاإصعارا

.دلامعلبه2دمب!ثرةمةينمبدكانأة،االهامى

شمى.فيمنلبلهمقمهبميربعمب!لانJأةا9ساهـس

ا!هولشراح*ضءكا.،لهئرعالرراخببعأن:/هـابء

المادفي.ءق

)ماماضمعاروهو،ءقيبشريعةالحمرعهـم""وقف:ك-اهق

.)1(وا!هدى"اكلءين

الفوم!ا-لمثرحذءا+

باسخهلمبمرعا،سبهبل،يكراخهقبلغهافرعدعبد.كانان"

،1532ا!يوبالكنبر15طبعة(،/183)للامدىالإ-م)1(

!بماج11؟(661-3/066)بؤ.بلاءيخالهرلة3jlل5الو!ولطم

ادكيوربتىيق،أ؟رمربةدكلاتطبهة(1/203)أ-برااجالمالهرح

.(11/191لامباد،اطوامعبع:سحكلالبيناتهالص81اعاعبل،!د*خمبان
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مدوفيإثرعامهل،نه"ي4ذلاحملا"!لى!مالله11،ءآهـلل!ن

ف؟ييار+نممصوم-"-لامملإ،-دهو"ا-برالمأ-وخيغوو،-رام

قفهةبتردبلى"لبهتفم1،1زلاء:ين;4ظلهئم،اراكبدتركالحرام

ةتما+.ع!+!كالأوةس!اا15ء"أمهكاة+-"ةسةإن"ا.يمإر)ثرعأة"واظن

.اا"51،:مابراهاشرع5،انبافالأضبه،لآوم

لأدلةا

لارورالع-؟مقبموثهةهتبدألركان:انه1ا؟ولااذبأاعابا:دل

.ذ!ءق.:ى!كأ4ثةةلرلما!ائ!ت!ر411لنظةقةالسا

الى9:رنللهل51لاةت!ر-بة،ق5أ-دثه،إ!رءتهمدألىكانأ،أ!

لم.،اكظ،أبعمة!ه5لمح!ثا؟،دءاررر.8ظيهد،االألة-؟تهبدول

.)4،2كاذلدءق:ما.بنفل

ءن!ثربه،مليم!لملوا!44وفىلا،؟:)،كلمارض1(04ا!ورد

طكاتلمأ4لةتاأثإ.لإهإس!تاء:4)فيرءنهاإكل!.ءتصدأولا،اليمراء

؟لله"ةلءلىءتوةرةكا/تءىواالدوأنصةخا،اخالمفرندل51ءلمبه

.3(ا؟ءرءنأولىينر105أ!دولهس6ثaذنا5شى.ثنةلوا

المدنهله:ش513(،2/18)الفوتمطمشحااوءر-ةرا-13()

لضوالى.

5صدا،ا،مد،الإ-كام2425ع!اثفىا)2( IAAاسب!،الإب!اج

.662-3،لرليانبما"لار-رل-ام،303ص52

(r)ة188ص4،ا،مدىالإء؟لم
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:-اهبمات!ااداله

يدلبلينهالثاقالمذهباعالىاستدل

:ا،ولالدلبل

المعكلفئشرء"كلتباعاالاء"ا5انs!بمالرسول-بق"ناكلان

.أ)مصرمهذاقهـاخلاكان!اكلدنركب

كصافى:أدليل

ويع!مر""و!ع،بكل!لان"حثةقبلرالسلامالصلاةأة،هل!"

ذال!ا!وما"الميعةوي!تلب"االحمكلبأر،هـثذكل،البتطوفو

.(5)اي!سعءن012ةءلاةد،!ياا(إدردةلاسنةللالأىا؟مور"ق

؟وت-لى"أكههيملىليلهدكشاسليأ،ةأ).لان!دذان5ث!؟وراد

اوة'،11يةينأ)سا،؟إ".اوأن4-اص،وم551ذا5ف!لاتدا!لسرار

-4الناصكأةالىأر-لإذىالوءيدلمحي!رهو"خاصةثم4أؤواالىيبحثون

ومح،فىكر،افيىء"ا-ايميهدمالهافىأد)"ليئاةشأنيمن؟أ؟"؟

د-جهعلاته.جونأنلاخمال"ادهـىاملىدللاةإفهوتو!هةرض

ثا.ا؟اق5ل؟4ءاءثلنجهل!تبركقيل.ن!باتوبهظيه،وءر!4

أ"نما4دثرة،ةسأن!الىير!حا"ذااه!تة1ءمباباءو-ألة"إةينالسا

.شرعةث"تردلمالر،طه+ا

امد:اثا1ا،ذهبليلى،

".ة!،بافىراوثةو،قاللثق،ثا)ث9اذهبااعاباستدل؟

5(8/1"4))،مد،لإح!لما935(12/4خاطوا"حعلرطا51بأحا(1)
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سبقهالذىءقالمهىذلرثبة،بأهإكلنرةالو!وعقهـبنو!و!

دلمعى،المةلولمبديةوانانصاتا؟دلة"نهكلأن:؟طرىوق

عليه.يتمداصعناك

-وى،ارضوعا"ذاءثوواهءناة3!ب15"بةهناكيىت11،؟

الوء!نجزولا5بتح!ةاا!اقهبر-وللةدوه؟ن؟المله!ةقطلنار*خ

منهفسكوم!هـ!لرلهااها!،و.ئالتباركاللهمدع!

كلكل؟رىءاالة"دنهلر!اوه-54:ا!ءينامالمال6ولذأ

،"هفههـةعهةلاس"للامةإلةفيحمبه!تحكلمأ!،115+خكوار

.الحباهأ!ءيةمقءلا

.(3/393)لطارءاضهة،وامعاهع:ظيوا2/203اب!الإبماج()1
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الثافىاالمبحث

البعثةبمدبقةلابالنراخ،تكلفع

؟بثة.بعد،مد.مقأءتهوكذا،.ةلهءقبثرعا!-أهبد.ع

:اءلافصلءرثر

:اعأ.ةفةالاالإ-لامول!سابقةكساخ

:ا؟ول

!لافلازهذا،4أتقهالإيىلاموأن،بممتاصاكانايهثإتها

!الىا4-وءلنل،م3-اصأ،نوأنه"بههـ!ةناعدملالملاءبين

لثم5حرمفاوالغغالبقروهقظفراىكل!ومناهادوأا!ثقوهل)

جزينالمذ!بمظماتاررءاأر!ا"وااراررءافا-اءهاالام!!وهلاا

.ا"()لصاديونواةااتبمم

فبلق5ما:د-صناءاحرمنااهـرا5أيذب!دهل):لعالوةوله

.(25(4ونةظاأفامأكاأواجماو)ظلةالم.وما

!مطاب4!رانكليئ:طفر"ىدكل26،1بةآالالعا-ررة)1(

ا؟معا.!:اياوالى،رألاوزرال!"؟ل!5ي!وأ41منفىطأو،لطبر

طبعة--"ءولرى1!ب!خ،-ق(09-2/49)!أ!لاههالإمام!ةر2نأء*م

.الاسلا.:"("خاة

.811:"2خل6Aرص)2(
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لمالى4اللهبينأنمدت-اأ13بردا!تورة14."تهفىرالمنأءل

واده!ا،::9داتآءرمن!)):الى-5رولهذهدةة41الامال5أكلءام!

اقه.ؤإنءاهولاباغةيراضكلاتإ"اللهلغكلأهلرماالخترةرو"م

.()5،ر-يمةفور

أنف!مم،ء:دمقبمونلاال!ربمأنألىا-إهـيئابئبه؟اا+بهياثم

ثايه:ءلؤةال،-نالىاللههةدمقجمطويهافا

ااءيخثرراء!امرهذاءل!ل5ذاإيهذي!ا-إ-آاأ!تلمايقولواولا)

ءماح:"لا.ثفل!ونل!ذباللهولرنثفىسالدين)نا!هالدكاذب!

.()2،ابمأءذال!وإمفابل

الىأ55لهةقوشب!اهةو

ق.نة-"لى5ا:ل)صرا!ومطالائبلاصرالهىءلاكان"طهاع!كل)

.اشىالق.-ادتيناذ!تم15ندةااةكورباازاش-لاة":ورلترلأنقيل

.(اونظا9لملل!فأرذأءة،دءلى11-؟ذبالله!

اللة--ل-ا*ويرلرا3ود2يلإأن:ا؟ةاء"ذ.لزول-إبوكان

الإإلءومكلاألاوكان،ابراهيم.لهءلىاةد!،ءم-و-لمب4

؟13وألبا

.)3(اثأ؟هذ.)تةنز

ءةبجا.ت(....مادواالإ،نوءل):ا)ن!ل-ورة؟زفكافي

ظلمم+بإ-5تا!؟أي!ودءلع!ناةاالخريمهذأأنقيفي41رءات42

ه،lم:2إ"الن!ل)1(-!رة

2:5116ية"-ل6)2(صر

6ص51ايناطلابةصي)3( iالحابكلمة.
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قيردضعمتو!ا،يموإتريكبلقنهالىا،ثرعه!كلترو،ام

.(ثظاهـلذأةفس!ماكا؟و!لنواإه:المفأرءا...):!ال

نوعوهو،م3-ا-أكائانهفى!هلىاهاتخ!فلاالنرع"ذالةل

.ئاله)دتهظلولذا،وءدوان!مبت:ام-زأه!دة:رىدذبافىاعمنى

.(لصادةونو)ئا!فع!م%زثنالمو!.05)آا؟!ا2فيضالمق

له،5!رمصبايهأ؟4-أ-ورةص؟ةفى-ذ!،إمة-نهسب!ا-!ين؟

لأربا-كل!مرأاا!سل!ءقو-دلماظلممباب!باءلاللبهود

:ا"يف!أ+ل-لةال.!:"ا3روقد

ق5إمدلموإما-ا-ط-اتعا:امءرتاهادواثذتقءىةبظا)

اياطل-باالةا!أءوالم2كاءأش"وا3ويدا)رإراظلم.ش-!أاللهسدلي

."11(114بااءذم53ينرةإص!اةشدأر

بة"+رإةبولصرط3ا!شسقتل-اتاأ-أ!وعءدأامما،وءق

ك!اذم!اآايفظإهنم)؟-آا-ومث)قوء"ءوء!ل6ا؟و):نحالىاولهق

!ابارثمإءةددآتير)-آهأنة-آذلوا15إر!-آالىبوالتوالعجل

.()12"رء:مالتوابر0).4علإآ

لامة"اهذهءلىبماانهم،يهالىاقهنمه،ةق4االتو:بنةبنضيانل6

.(3)،))فلئيا)صرإ!بة!وءكا؟"م!هانا5ءايرءفيود

.0615161:إيةءالأصاءرسر(1)

.6:45برةأرةأة-ور(2)

(r)11104ط!رلة.
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ببرلاسق5صرهـا.صابة"ابخمافهارسل:المفريق!ىءهل

،:كفواهـمقيل!ى،افاأسبينةومنهمقتلحي،ةبرحمهيهفهأصض!م

.111!عىإ،فىو"لمتولادة:3ذ!ه!ق

ثقتلالاةله،لبدة5هقراءدكليؤءر!أنه!العلما.اعمعوقد

هبرد.نةسه2

تامرا(اية-آا:14فا"ارلمالىبواثعر):،ميرللما:"زهرىلا6

بمضاهبمض!موقنل--فبن

علإ3يعبدر.لماديفودتل5صفاالعبلجمدراالايقرتف:رنيل

ةقتاولم.لسلاح-با

ابع.وفي5بغرولماكءةورا)11،.عباهذتحالىاقهسنةرهد.

؟ن!مالقتلء3م)لتهرخءا.!-عن!ماله-رطيرءلىعباسإلاا،ل

-الإسلامJAI-أههةا؟ه،!هذ.اللهأفملا"أنفس!مننلا!ودفىأءطهـا

.2(يةأتوضاأةصل-كل

اطهرلايث.،أ:وب.قالةجاسةموتعظع-إضاا-ذ!ر.ق

"بخاسةمرضعإةسلبمةفى-يث"الإ-لافي4تهكبنه!،د5بذ!الا

.13(ةط!رةدثهاو):أمالىلهةةوءلا

."./ااأة!طى"الحابرو/،16ايناءلا.ةص!(1)

.،./12لقرطىتفمر)2(

.2:4لأنرلمداصر)()3
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ءامثعواةد):.ئ!لى،ل،السطتثرمدإمهللا!؟دزربمو3ذاد

كللناهة5تا-:!!ل!ة!ولوام4ةقكاأ-؟ماق+ة!ماعندوأاد،ت

.15(ةالضقينهـءو!ةتافه!وهايديهاة!لما.ث؟لا

!وة-أنهد55بنإر-احدة!ءنارمىلمله!اركلروا.4101ذوءنا

:نهلأءدث.ط!!لمص!اأ+ط.ت5:ل6-!لصيما-اللهر-ولانش،-اقه

يمالأ،وطلمورأء!ممدأا؟رضلىوعلم!5ثأرء-!ةاربإتصنه

،سدفيلولم،!ة:ائملىوأحك،"لي-ل!صلاهأدرع:4اءتمنر،لى

النا!س!-الىإ:-وصا-ةمه)الىيبعثإفينو3،فاء،المفرأءطبت،قيلى

.")"(طءآ

مدم؟.كلية"لا-ااثساخا-؟مأنءلىتدلالىكساءدةث"ذاةإن

ء،اتبموءدمأ!!ءهد11ا-؟ناءورفى"-لاةعةوعدم،الننا؟مءل

هن3سيراوأن،الإ-لاءدية4بهاثراإ.صخقدا!كل،الطاهرإشابإ

،ب!اأت!فشأاقه-ففثد"اةقةللاممنعالىاللهضرعا"تا؟-؟م

.م3وءدواإفيممبهـبالمقابهقنرء!ا؟ناةابمارفالت!،ن

ثلالاو)ءسأمجملنالأأإ.ص؟دأناد-ا،-بحا-ناثدأراههءناو

أحابقة.ا!ءم!طكان3

رطبهابراكسبم!015و-13الانفأاللهلاي!تا:فمالل3

يهدها.وط1/943*رطب4رالظر+66-556أبترهرة!ر(1)

لتيم!لابناطهاد401راطر.ممم!اميذانجار"رهـا.)2(

(.1/2).
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اصرأعايناكأهلول!بنارأاءطأاوذفيا)نالؤاخذإلابنار!!"تاء!

هـ،واءتإ،اظطاهةلاءاء.فاولار!ةاقيإتا.تقا!ولحلتهكا

.(أد؟نرانإ!وم.لةا؟هراأمرلافاا؟ءارخاولناءاغفر

!لبناتحملولايناد):10الى4ةومنالمرادأن:يرالةفيبفىبء

اجو)خر،ا""نوفىأكةس5:لان!ا(قبكاءقال!ةفى"ل!اخه؟اعرأ..

5)1(الة+ا-ةءرضعآلىضو،الز؟هفىJillرف!ء

وء:ازبر.قرهةالمسخ:الإصر:و؟وابنءطاهويال

,yo12كف!رةول!إأقىايهل!س"ذىالذاب4اة:زيدإفىا(.

4ا!هدث1،ه،ءللةصل.ئالىاللهوأن،ب!مت(صاكان!لاءيملة

.الةصخةاوهو"اماإهاقنةبالةا،رءألابسةأدا،41ذءكاح!"ةففى

هافى:9النرع

الإسلاءهةلاةصوصوجا.!،إة،دإاصراخفىإ-يخثاكاأتأ-كام

4أفيو"-نة.نأد"يهريمالفر2نمقكانت-واء،ب!اء؟فونأيةا!ءب!4

بهملوالهالن!بو-وبفىلاهالاهإفيتلافلاالهوعوهذا5ية"أ-لا:س

ا:ا.بالدبة.

كمب!أ-:امابم5كنبا2توا!ثنيأب!ا)،(.مالىلهةو"!مق

.(131تتهوندط-آبرإ.3مقذثنJءلا

.لهابا0رو25لماا!فىلاا-يرفة(1)-

(2)A3بثرط/try.

.183:ة2بالبنرةصرة)3(
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الا،مل5روضأمة؟ن3،ه!ة.5الإا،ءة5لءةررضاصبامفا

كبدأ)ممنه،ء":ط+يئ؟فيزmذف!ميح!فلفكانوان،44إد"-ا

-لإ-لامملإكا-ءريمكا؟ص!و!إء"اب!عالىءثمنركلموفامو!،سبم

41رح!!"؟"*م"نالاءمناعأ،ا25ترأوع.ق-وم)كنه-ثصوم

فلقعوماالرحمنى؟درتاذأةولى...):ءمالىةولهفىءرةملأث!ر2ن

.،1())أحماالهيرم!لمأ

!ا-ل-.ولهء:لق5ا؟ف.،فى!اهءا-إفاا-ذأءثلة51وءق

.،لأ-لامعلب4هيماإر)أهـم-ةةةإغاصءوا5:-ويهلمءلبه

ا2"الذحثوم-لمخه!-!يفىبح:دA-كل4اللهرء!--ابروهق

:ل3و-اكماة)01،)3(بنمرجأأمل!يئجمنةأ!رهـث!3

اهيم-إراء8ءلى-رالأرضىأ)عهءواتةطرلذك!،!اىو-،تافى"

برفهرمماقاىدءوةءىصلاق)ن،ا،ثس!شءنا؟او!ا4احف

و))ءيىء:فما!2اا-ديناءنااأوأا+رتإذدو4ثرثدلا"المالمين

.!)14ج":م5!برأوالله،افهإسم"واءنهصدءن

اث::ايكوع

نسخهءلتدلءاةرهلم؟،لنا%رعأ؟،لى5يدلءاءردأورهءا

.ا!لافعلهرفهدا،لناالسبابا

.62ثمس-ورة(1)

ت+ما.81بد.اوم2141(

.ات+!بااكت-4كراطممهءلهـليلوةب،ءم!ت:أى()3

.(411-3/131الفاج)،"طرابردارهايوررا.41(
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الةا"!هعندهوا"ااطلإف!اافىمهلرمابمونانيأبةىأدهءل

ليللذاءلاناةونأما،مدية41الصصأي!لدا.ة"إاكساخأتبد؟واز

.ر!)1،،فيونلاأرلةاب.ق3أ!بعثة

:اه2رعهةادألةهذه!ر!".

:ا؟ولالرأى

ال!ذر3،وا،ر-لينا؟؟يىاءق5ؤبا"ءنفيسعطهبدأ-؟نعدحيما-أ"أ

اله.فيمتبدونأمعه

اثةيخهواردا-دى5أ-"اوراوا!فياالماو،فىفهةا!ورهبءذوهو

رالدافمى:الحوء!ناءاع!ل3و،ا!لا?ايقواتلمةاره،ا"دالإءامءق

3.وفابعه،ا،عاهمةفىكناليأ-رلهءقأصلاعلبهإقو5الرا!"ذاالىمبل

.)"اأعا؟ءظم

!نافى:"رأ!

.،لنادرمابهونف!،ةبلهكقاحدبثرعمتحبدأيم!ا-!ين-أ؟،

.4إمل51"ليناءبولا

04ر81.0ا.؟:ايطك!2/3.3اصه3اظجا:صحذالإبهاء)1(

)حماعبل.عه!.ان"بمدنوربنحبن

أففهاصرل،2/303!ب!الإ؟اج0لم/091ا؟هدىالإ-"م)2(

ء-هـضمبمانأدم:ررالإسنو!ث!وح،ة*،016صالبر"با،عر"جمر

(2/291)عيداعا
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!:ا؟بةابة4يرذأ-دم14رالإ،وادتز!،ا؟شهاهرةذمب4وهر

.وغر.)1(ا،مدىاتنار.؟،عنه

:الا)ث"راى

ازىا)رلإماماات+"اروهو،عا:س،:وعدكانهو،عهلائر-افها

.)2،ئماء"ءا

"رابم:أى"ر

.3(ءهيهةرأكلالجزموهدماثوف1

.3،/23لابهاحا،1091"الأء؟لم(1)

.2303/اجلإبما2()

.4/002لإء"ما()3

34-الإررمألم
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لأدلةا

"ةل5ومن!ا"فةلاء3ام:يرةأدلةةإذ)با"-ذ.أصاباصندل!

51اربابىثتتمم5،اولا15؟ذمر،وردودكثرةءناقشاتعلب!اص

:اةا-أاذه5!!ا-مما

:ا،ولإذهباإدلة

اللهصل-إا؟،اتولونةالذافىرلم"ا؟ولا،ذهبأءابا-:دل

ا)يهنابإإمد.ءنااءة"وكذلد،قبلهءقإ:!رعثمهدأكان-و-لمعلإ،

!"سض".

:-ا!لايمأها

اعوانهإاد"اهءأ"ورأ-ح!ن!بم-أظعلى.دل4م؟يرة"-؟ات

اا:ش.ينإةالساأيىاه،ا

والذ!لرحأ؟وعىءادثن9مندآئرع):تعالةو!(1)

ادبقاة-واأنوه؟سوهوه!)إراهبم4إو-ثاو"االيك:اوص3

.111)0000"فياثةفر.ئىلاور

"هملة:جب،أح!+13اضادو"الىأمروءدةنةررا،بةهذ.ة)ن

.شخأو،م3ضا!!أيهكان"لبلا!م6؟ةالا،4ةإ"-ا"مئراخجما"؟م

.)"االإسلام"اسةإ،العمل9

.2:13بااثررىسورة()1

.011صالبر!زكريا.هالإصلاكليفقهاصول)2(
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وأفيبئوحالاوءيةا؟دA))أر-:ا)؟ا):مالى42و55(ب)

فى.(اهـا00إمدهصق

لأ.؟!يا.اءلىءدهـأرعرانإهد-،؟ماما-ورةلى-:الى-5لهةو:(-)

.()2(1،0أدد.ب!دالمةالههدى!ذثق):دأو):*نرالمرساين

ءنوكر!ام،إةبنأعماا،أيىا.ب!دىالاذدا.إ!هالىافهأمصهاقد

.3"عهنباالميه5جبةوديمم05

اثجأناليلىاو-تاأم)!!-صد-لى-ولاتالىأوله1(د)

.(()5تاةس3اضا!نوءا-!هيئأابراهيم.!طة

سفهمنالا)إهـاهيمء8ءتيرغبومق):تعالىوظل)5(

.()00001.!؟ةصه

"ةإ-ونب!اءآو.ورهدىافيا"ءوراهز):ا1)01)!.*الىوتال(ر)

:أبكلءلىااشرزةفاوب!ا!-:ارداون؟هةاو؟راود15للذثناأ-ا.والذان"

ئمنا؟إقىأ؟ثشوولاواتثونأناصاءةوةلا-مدا.ايه5و!؟وااللهوا

.()6("ص!ةرولطلمةأوللهاللهأ.زل"اءآلموءن،لا!ظ

5<163،5الآثا!فىا.خ()1 1i"النا.-روةءقا.

.09إأالاا!ام-ررأ()2

.ا/ملا،الإء؟لم()3

.211:ة2لالف-ررة(،)،

.6:013اةبفرة9سورة(5)

45":6لآهد)إطا-ورة"*(
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أي!؟ع-ترثف9ق!لأى-"ةوراةأء؟مأن!هلدلالةا؟:ة"د.بئى

.؟اد.لءبمن!اةة-نم،ثءسحلمةا،ور!ةر؟ور"دأث"

.4تدت!ن11"!دقاباطوبجم!ا!)اثكوأةزأ:ا):تالىل3و:(ز)

.(1(ة...ء)!هوم!:تايمةابا)مق

جاهمأيمونانإ"ةةم!لاجملأهب+نأ4قي،اء-دقاطهالقر2نةءون

ثؤ"ذءنهاقءلى،4ة"ه.لوثصبءبخإ-خلم،اأيمنب"-ذهلى

ا؟ة4صةتو،1،التهديلهـلاتف"ة"ريظمالم-!ث،الإ-،ممصادر

(..وا.!51ثأخولااللهأةزل؟اإ"ي!م3فا...):نعالىلهةةو؟أ!!ر

الذلىإوىاةاولم!رةوهامأما،ا"الاللهعندءق4التورافىةزللا،+ى

يمريم.)االفر2نعنهةو.

هق3"توراةفىءا-ألهممق41ازا!نللإاو،ا!بها!يراخر!!

فافىمو)،:ين"اءجةليلزءاموا"ا،اطمومرفلاه!ه41الزافاحم

يتغير.لم؟ةاءرهabفى!الىاللهثرع

فيهه"نوواةوءندلمكي!وةوعيف):)هاداللهقرلفزللد4د

.(21(اؤء:!نااأوول!وء!،)دبعدمقبئورنثمات3

الت!ى!ولونكافواا)؟و،أمالىاللهحم9ءمرة"دنهماهس1،

.يك!راة)13فىءوعوهـأكا"ى41ارجمحمءنا

:الإسنوىظل

."،.6لأ1لدا11-ورة(11

.،2:3؟"ةلدا11ةسور(2)

()v1/13ا"لااورير.ة،4/003الموقعىاعلام.
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ءناء؟م1ارأ"ذمأهورلم؟أ!إذاكتمبدأ؟ن-ميبمالله-اله"

وتي،الهقيو"امافا5لظهـبرإدةلذ،الإءام4إدهـح"؟صن!م

.")20412أةاالاكمباسإأءر

:سعءقثةحخلم؟اهدءت-كلئه!5أ؟"أ+"ارةء-ذ."قاهارا)ملو

"ةول"ذاأن14ذ)دوءق،6أنجو!:لىإ"):+هد.براا--با،.ةا"ءق.

ء:ين"ةءللا"قبله"نهإثسعء-يهدأ!نيك.وةةبل"ةأةل"ةوءلعةرع

"فيوهةءدإ،05!د.بمءن55":وةة:لاتا.01104أمالاللهثرحأ؟،"لى

.4)3،ءلهافهانز!يذى:هـء4ا؟"ءلى.

:4ءةاللهرءمه-"هـاةهىلإماماظلر

عداءلءاهامءرمءايمةاليلاأملءلىءرموءل:ةاهلةالةإ!"

كل-كلدأاتتبمولمااؤ15وءيرث-وم11"ذ.ءق-سلم.ءا:"اللهصلى-

3-و-لم4ءليلنه+4

بموتأنيأ.روىولا،وا.وء:ءقء)"32هرمكله)دذةليلةد:ةال

-وزتلا؟،ة"ثدة-!بمالله-عهيئد)فءاء!أ-خةدو،ءليلممءرما

لءحرءت)ذ،م2ءلبءرء4يمون-أنالا-دامءللألاالخرإتكاإ!أ

.ا،ا"إ:،فىفىايدءاولمو)ن-كلئهطاكلد-ةفىنا!صتان

.وىوره!ااه!لإهاامةتاإاة!د(1)

3/3665تبما:بع!اا"::ا!ك!ل-ر11أة.13(2)

.3/366بزيتن!4رو!ل-و"وام-(3)

ق)!تاء:ددضفاءهIلمروإء"ة:ق9501-/29لاأهاد!"ةس6نمء،1(5)

.ة.لإطاأ(االثه،.لحبه
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ث!-لاءيةالإإمة)ثسن!اأةرو!"!لمسخلم4بة!ساالشراءفىور51ل!اد

-.ئارك)لتهء:دءقو"يمل،الإ-لامإمةفيسأصخت4ا-كاهناكأنكا

ءرعالى.

لأ-نة:ءأءا

!:12:أوصلاةءنن!ه!.قه:ةال-علس!اطثه-او-ولأنروىماةن!ا

والم.):تال!ولا.لاةم،لدذالافىاكناوةلا،كرهاذ)ذاااللإ!ا

.1((لذكركلأل!لاة

ا؟!ةكا.!ذ.الا-تدلالأ"هلإ"-لاما!صي!حالىاقهمقخطا،وهو

--أ-لامتايه-مر-ىاصرعمتبد،نأناألى5بدلاطدبثذكربمد

ا-ألة.اهذهفى

هـلأادينةأقدم-ين،عاثورا.م:وصبامفى-!ا-ءنهروىءاوء:كا

وأ!5ء:آ؟رسأءقءن:الهة،العوم014ا!وءونوه؟2وء-د

.أديوم"ذابصبام

كجمة.ا.قدم:ةال-مهثطاللهرة!-"باساقان55:افىدةثولةظ

:ةقال،عاثورا.ثومصوم2أب!ودةرأى،المدث:أ-د-لمءلملإ،الله-لى-

8-!همعه.ناادل)-رينىاللهنيىثومذا55أحساثومءذا:ار611دا5ءا

.""2،إ-ياء4أءروء4فما،ءلمآ؟وصا-قن!فأ:لتا،ءو-ىهه!ا

)ةافا:صاااصلاةلى"فاابا،اواقي!اا-!ةابورنج!اركلاخر،"(1)

ئته-ف!9!-لا)تنا.:ب15،ا+رو11شاب"5-)ماخز،"!1515/51كوة

8/201

.(09-/288الناخ)أ5لفلارا.ر)2(
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-و.وأ5:تال-هث5أثص!فى!"اود")ة*ااءر-لمخ!ا-كانانو

،أتب:ةدم5و)01لا-:ألااءنفىعهوو،دلأ!موا)ةوتاوأهاصروءالتا

.المهامأ!لوهو،ا8؟زاللا9دصاهدعلأنالا

"رببحأن5-ءنهاللهر!-ها!بنأسأ-دفي"ق!اروىون!ا

ءلياممر!واة،أبراةوأ"ة)،1أ!هالىاطاهوا،01-ارإ:9ام،ستءنه

فأهر،إتصاصالاايأبر-!بم-اقهر-ولافافى5اإوةأ11،ا،وض

أفء.هـ"اقهةار-ول:لتءسفيال!فةال!أقماعنبا!اللهر-ول

الله-رسولةقال،ئدت!ا.ح-سلااطقإبه؟كوا!كل.لا3بعرثم14

-فعفوأالقومأرةى،أةصاصالله"كتابةأةسيا8-:و-لمءللأالله-لا

اتمرعنالله5:ادهق)ن.-و-لمءلمبهاقهسل-ألتهرسولاةفال

)12.،؟بر.افه

،اةهأصبا-!ين-اللهسرلرأ.رلةدااطدةثب!ذاهةدلون11؟ل

نه5ا-ذانماية!اصبأنتأث"تسوا44،الوءو-ذثحءسرا؟هر

)ذدالا:؟ا(0000ا)ةفسإةس4أن%ا"لإلمم5و!تبنا15الى05.وله

هر.سوىلم:ةسدونفما!ة!اص-اصيخدرقعالأفهكنابذ

.)13ا؟ء"

ءنهأةوعهذاا3!كلينهوجأن"ءن5ءا"،اترىاتإهناكةمم

.إ"ناةاىالما!دل:ا؟رش)1(

.مذىأشلاا1!4وا!ر،إبتا10رر(2)

،.3ص:كوتا::!و:س!"علإد)الإ-لام،5/191الإح!أ)3(

.ة)قاهربا-اقمراد-ة!با"ثالطبعا
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:الدمهاولءثل،أ:ةسدونة؟أ)ة!اص

11ة،...ءلإعاءةدىءا؟ئلء):4واءةدةا-2لم!5ءةدكلااق6000)

نطلما:"وله!منل

.21)0005اءثل!يمهئةأء4ساء-زو"

.3)،0000؟ثمءوةءا؟هلاةهواهةتمقهءاانو":"مالىله!وو

وغيرها.اسالةاهذ.نءاءةأنماالا

اطارجه"ولنةرهمءق04+دثاضاا؟ياتهذ.باقذوالوافح

اؤء:!نااةرادإينلمالا،الاءتداهةر/يئ-اأولأ-ع!اؤمنبنأإينج!ون9ت

.بهضمعمبه!2

ا؟يات)صخغاةداله،وءاس!هذ.أقثرىالهلا.ءفى!:يراأنءلما

.صلح-ولا،ة:"!نزلىلمة!أ.هـلىللا-:"لال-!احةلا،ل!تالاو-بةا

اؤشينا!يئ!فردونة؟الهماصيآةس،-عأصلاءبمونأن-أثظ

.ا"اإءضءعفعمة

:-اقاكإذهباأدلة

اكلاباصشدل،4إة)1-اا؟دلةإ)،ولادهبأا!ابا-تدلو؟

بأدلةا:ائرءاتبلناءقسرعءرنثأنءرولةبها!بن،ةافى11إذهبا

.2491يةأ؟ةو.-ررة(1)

.،.؟ا(أورورى-ور.ة)2(

2615"إلان!1-ورة)3(

.،.هصرثرثتفيدةالإ-لام)،(

http://kotob.has.it



--41

.ا،ولبا،ذهأدلةاناةثو؟،رهةا:".فلإا،ةحمثن

ةظرلاقدا-صأو5"ا12أ)بهثم"واداة:اتالادلةده5نورهنومخ!

بئ:اأ)ةو"هـ1الله

:الاولا!لبل

ظ!ياال!نالى-4مةاللهرةى-"م!ذأإ*ثاا-ييمار-ولأن

.،أة!اء!ءءرض)ذاءةة!بم:ف:هلد؟ل

اقه!ر-ولىإسة"قال؟قيدلمإن5:تال،ءهالىاللهحلأخاب:م!ل

ةةسب.(اةصرلاأكل)"ر2لا،رألىاءغداقأل؟فيدلمفإن:.،ل

:ر!ل-در.فى-!بمالله-افه.كل-وله

.'(I،ور-ولىاللهرةىلمأالهر-ولر-ولوةق41!دتهالىد"

،مهوس%ا،وأ!نالأ.بيا.!ضبق5ثإئاءها!5ةذ!رةلم:رأ3

ءداركءقاصاةتةااخ:سيوركاةت،اءؤلى5!االى-ولهـاةر.

،12اليارءرعوءوبقو"ه!ة"ا)ء:ا*ءر?رى4"ثسءثالأ-؟م

)2(.12نبافى-آ!دمء:دالارأكه11الا،!اورءازاوا

ءت!"557هـ-،/56ا؟ءو،ى!كلنة)مذ،رإشداودإراررا.11(

را-قياالشىاةمىالإءالم-"+،)يمناحزمإنرا،#ر!!ارأ"شمذى

.أفباسAor-ع!ل

"-ولهن!اية"لارسرل-لم19(،-،/،91)للامدى)2(الإ،؟م

21،بر!9:.صام151دإه15ر061عى3،ث4بهيح!ثه5 4 A .rteطبمة

أج3لإا،261-161ص،"بر،اعررصررإدم،ةة9لا-و"ىيهرد19

.(23/03)طا-ب!
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علهءت!ةونالملماهأناذأمحلهءروفىالاستدلاله!اأنظرىوفي

-رةوه!ان!م!لىيمربمأ)الةر2نلهص،!بءامءننؤ،ذلا"ذ.ا،-كاآأن

الإسلامج!اجا.اقأارا،ء؟ماتا؟ثفىأ)صلاموانما،الي!اةر-خةلا

ه!ة.و125دتأوماارا-تمرييتهءا":اكا"شو،4:ةالسا؟"3اإلىبرةمنهو

ولددل!.45"منعرة9بةك.و9-:،ا!دءريمأةر2نذفءونأنةمدولا

اقر2نه.1"ياتمت،امت4(.وا-نةالةر2نغيرالى،أذ.04أا-.بىيقهرفرلم

.(؟زدل5قددلاىايمريم

يك-افى:لبلاد

ن.A)-،هه51وعذ)ك،فبلهمن'ALإصرمتبداط!بمأ:ي؟قلوانه

فيإدد-أ:باءلى،بولواوالسنه،؟)ةر2زإجمهـفاتات5ررضهـنا!لمها

نصتكاالنىالوكاخا-؟مقءداالى؟زو!ل5ث:وةفلاوان5"را-5ت!ا

!-!ينالنبىإمدءرا-5:!ا-اأيض-إ"اأم!ءل-بلوو"ا-اة!ة2!ئرا

.)2()ةا:رءاايرأ(قيلةءنمرعأنلم5ذ!ءن:ىهت"بتلمو-:ث

-"أوبدر!رةواادا.قةالادبانأهلن(1-أثفا-ذدلى5بر،و

.53131:،1؟راونتؤءرهخ:ف،إ"توهقهـفممت:2؟ةلةءقv,ةولم

اله.ااهدوإالإسلامإ"أ؟جا.اء!فأساسانا!رراةش"ل

!مادتاصد.لمريرددا5ذكرث-5/291ىد)،5الإ-ءام:ظرا(1)

ةافى.اذهبا؟ع!بالاا--ارق

.03،-2/303لابماجا،4/191الإ-؟م()2

(r)2403/بماجلإا.
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أ*-أثبماتأ؟،ءل"دخاوارالاتريى4ةءامه،و)،س"ساةةأخالهس

ذال!سبافىكاا،-كامءنافىسورالةوراةوابم-و-اءلبهاقهصلى-

"شبمح.ذ

الثالتاطادا4

أجض*أو11-كلفىا41،قبلهمنشرعباناعءاهووأركانصطاانه

ليهص-ا"ث!عكلرلا،،ولداثتةد9-ءل!ا-)به)عةاضسءن:"هلبلما

،هسفيمبدت"ومنالى-لام9ءلبه-ثره،بلصبلا؟افىاكدتريكةع!

.()1فيالمسلءنالإ!اعتلافءهو،اءنه"ق

تصةتيستأة!:4ةإن،اد!ىا"قأءمللي41هذاأننظرىوفى

ضرث+ت!ة4:طرثقءنتةهللأت،ء؟ماءضفىالخلافوإةا.كلماالئرء،

لا6أم13كلكءوقنىقمل

،قي""-افىاخفىةتأ:ا!نهاالاءكام"ق":اكانءلمهاكةقل!

ترك-م!نين-أة"ءل)كفىثدلل2ة5و5؟"الإ-لامهلأ94!رةهوأةر-"

2(./غو.أ)ثر!همنهضر

:(حالىاا"41

إت"ألاأثراخدكلفا-خةالإ-لا..4الكر!ةأن5لى)جماعأهناكأن

فا!؟اتالا،مغاوةبرا،1أمقرر)-كانبماء-ي!دا-ك!-فركان

.291-4/191الإء-لام(1)

.42191ثا!ورا!ياتنذكصكلبقاظرا)2(
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.()؟العاو!!5

ءة-4-ا.ثلإءيةالإسأ!ربعةا(نالدبىهذا:اةشأنو،يمن

وةنيا،ؤثربعا؟نءاالاءن!ا"-خفلم،أء،وبةراخA)1ءقة:ل!آ.-

.)2،اسخ1كبلرلمالثم!رالعص!-فاةضة15مg-اةاناكءالا،

:،ول)اذهبالةادء:اةث"

أورههاافاا؟دلة-ولطوةلةء:اةثاتاخافى1ا،ذهبأورهـاءاب

:ةلة؟2افاخص،الأولالمذمبأصابء

نهالى:أولهرهى،ا؟رلىا؟يةإالاستدلاللى5رهـأ-!لوا(1)

)؟االدةق"قارادا)ن(و....وءاإ"وءشه"ااديئءنا)-آ3ء):سبم

لإءث-ظء:4ث:ةلولم،بض"ضرءفاةدهـسءالاأدا:وء3اا-لهو

،عالإثر!تها)تمهدإالأءرخومذا،))-لامعلإ"،نوح0:رت+4ءق

يةلاوسفىأ؟هاهلأاء"-عاكأثش!ل!"سلام5،وح؟5!رإذوا)ةيخم!ص*

.131و!ة-؟ريمثفان!راؤ:لن.,,)ةاهيا)ةو-.د

إ:وء:دأصول!12مإالشوأخإيناةاقا5:اك؟ن)ذأ4أإ:وارى

الآثرثه:4ا،ءكا!إروضفىك!ااثتراءقا!4ء:اكرة)"،و"ةاءد

الختاة،الادلةإين!ءا،الاسلامثرثمةقءلي،؟هى!!،وبئ،،لأةره

.و!"!ر2نvنا,.

.2191،?امال!(1)

.201ص"برى01وكر!دم:ورالأ-لاى4إةةأ-ول()2

(r)ا.سفءمى79/11(ا،مدى-يمامالإ.
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ولد.ءلالدالةوالاحاديثالا:اي!ءقمفيرأرذاقدموةد

-ةإر"رأبىءن!:"لى-ء-لمروىاA-أث!!-رةؤثد.

:ظل!اقهرءولأن-عة،اللهرء!

الإ-5وبما"فأ--:4تا4إب!ر-لعثلتهلى"نا،؟بياهوهةلء:لى"

لا8!.وندةإ"يماوةونأةاص؟هل،زواثا.ءنيةراوءنالب".وشع

؟41:،.سس!وضهلا5:)ونتوو

.11)،،؟يىا.انمءأاإاوالإ:"اااأة5:ال

ص!هناساو؟)41يثء:ااواأإ):.ةالىلهؤووهى1)ةاةية4ا؟دهق:()ب

ةيخه.)04)ءو-!ظ1ل5لىألا5لاأة"إ(..،د.55ءنوالنبما؟ينشحالى

قيلهن4فيرعش"هدإ.".تةالحق،دهإهءنوا)ة؟يينةوضأالإ"اوحىما

."وا،رسا!نالأ؟؟إ.ءقءور.الأ،ءىكما)ا:4او-ىا"أ.مهد.ماغا-"

.)2"ةرو.الىا،فباعاطر!قلا،ءبندأبرص

ةو-م!اليه-ىأر-ظاةاة"أ)فيمهعأ"ا:اهةا،ناهذ.ن5وباب

ءشزكةدر":اكب!رنانءقماخلا4أاا1ة:،نزاعلاأمرو.و،ءبتدا

Aفىاق"-الاحق9ريؤع4،ارسالاتبر-عمعفىةdl8ارو-آ

يدبهوللما-دظالهقإيمخا"أالبدروأنزلنا..):تعالىاولهفى!!

in...علإ،وء!بمنايهنا"9مق c.

،1/9ا!ةورىيئرح.-لمء6ح)1( - 1 ،Aيامي-،!ر+-ط،مة

النل!ي.تمخا-علئهط-ا"كوطكر

.4/7911)ا؟مدى21-م)2(

(r)الماصرةw48"أة.
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بد،عد؟اهوء!أوثرول-لىا)دارا-ترإثة!ىالا-:م!ابلهدأ

هرأترةة!5إمد3اءكا؟بت1،1أوررفي":-؟ليفا!شوأن4--خاس

.(15لحجاو"ة!لزأو،امإب؟،لةسا!ر+

قالذثككار..):.يعالةولىوهى"ثأ)!اا؟يةعاىردوا(كا-)

لا"صالىمدكلا..!إأ.را"ا-!ا-أ"ا(000اقىدهدالمأء2اللهدى-45

؟ألا،)أ؟4ا،وءلا"ة)5"يلةرالأ،!تو-:دهوو،تممإ"كء!رش"م!يه2

.(81ب!متةللمر(اتند.أ:ادالم):قال)دأ)ذ،اخثر11.نأة؟اأتئلةو

أةظى،ااواطوعلى-ناوةوعا-.رر:هـد4ةثاةااءد.أن:أيىرنطو.!"!."دص

مالى:12ةوإينالةارقالالاو،ءلمهو-ةةرةالىثزدىلاالذى

ا؟يةكا؟تلوانه!دلاارضاو،اقئد.فيام8إينو(اةدهأب!دالم،1

"الا:بما.لااندأ.ا!ن5نا*1U؟ةسالت-5لى-ةرشا-ازكلو-ءعا

-ماأولرقي41بآها؟رزأءرواإىا!-ثرنا5إ"وأ-ا.11"اوا"م3)ذالا

(؟ايزةاتلاوأةتل"ذا،ميمنةلم

طل!-يحطأ-لامعا.،،يرأس"ةسورذ-ا.ءالأة."ذاءنوم!!!

،إ،بهلمادىةورأ2ترإةر2نم)أ:2ةأفىأن!بإ%يتبما-ولأرمقرءظ"ا

بندلاا،.قءنأمدألممإ%بمثوأ؟"،الإ"إساا،.رةانءاثلممةووها

.أكفىءقثيئا!اهثم!

الدبقل6إيل!!هاننا؟ءلمه!منتلىر)ذا):ورالىاللهآولاء+ىاترأ

.2/593واخ41جعل5"هط!رحاب"لأىةةة.تا+حرا1()

.791-؟/691الإ?ام31(
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دءهأةدلأنلىيهـونمايل"يدلهأوذا5ةيربةر2ن111لةاءةاءونةرلا

برمع!ابرلىءبت)ناضاف)قالىير-ىماالاخأ)ن؟ة-ىماكلا.

كلرأفيآله:تةةدإلىأددأكمولاء)"-!؟لواءاافه!ئ!اءولةل5ءفام

.11)(ةدن05ازو":لمه"ن

ا؟هدىث!دلا،بمدالم،وا،1،بهملبسالاةخدا.!أنلنهليلفا

.الصوابإأءلموالله.اذهبا"ذا؟ص!أبالا؟ة!ار!ق

د!الى:لهةةودلالالا-ةءن9:ا؟ىا)ذهه!أ-مرااباءترضعا(د)

وهن):ءهالىأولهوعن(ص.ةا)برا!بم+لاصأالهأنا:دااو-ءةانم)

إ:وحبداصرل811ءقaااراإ(ن(؟فى-4-رو،ق5الاابراهيممثهءنا،رءب

أبىءله،أشاة،ىلة5:تفاللاانهإدليل5أثر!.،روع41لا،صالهةائد

.2،)4أثرءهوع!ةرذمالمذهه،لم،حتثة"

أناذ؟ءلهءيرفى،ءترأضا"ذاان-ءرةءقا!:ر-ءةدمرؤد

قءءاهأ؟اطلاف)ءاو"-لافءلى)"-م!"ةو-.يىاعولواد!هقا

ة!4-!أوارلا-ءهرا"ا!الة41ت:ةراةءنامجرداخ!لاكلو

ءئالى:ةمرلهالا-تدلال9ةاقإذهبااس"ا*ياةش!ذ)د(5)

-يةزلا،اتهارعهفةبأن!ا(لاة"ا،00؟ررودكل5%ا"ةأءورا؟زكاأناا"

ةيجبلاو-وب.4)فاد"رفروءاى،ا)وءوبماىيدللاوذ)ك،امر

.16-01إهـ؟سسورة(1)

الهند!طب،1،2صاىالشااسآمةلاا،891ء91،/لاآالإعكا8()

لا.أإواس!ن!5!دع!في!ةتجافي
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-،النر-:!رهو،إ.الا؟ابمبعبئ"و-وبءش!زك.وءاءلى4حما

.وء،ص.ك"ةيىفىلةظتلتنزلإء؟ن،أهمااصإفا50،أثرا)فورعدون

متعارت*كيلاثااذ.5انو-أخا،!هـرءيةأفروعءلىلاتنزثابزلاف

.11)ال!هضمقأولابهض11الم!لول!لى،،هنع?:طوالمهلالظاهرق

النى.الاإ"آقإا-لمأناةاجازإذاا.،إأضشالاه"ذابناقىانءيمكق

511اةورالةز):اا)؟ا):+مالى-ولهد.ىامغ8لاادو!4علىااءشصو

ةو)ون51111ند9"فاد-يد:وfأءول4-(سأ!اإ.(..ر؟ررهدى

ةا)ةفىاةفعىأنةي!اعلإممومةفي()اأهالىأولهوهى15إهدنى9ا،!،ذ

وأطررح.ةا)-نوأ)-نةالأؤنوا،ذنتبالا-وا؟باله!نو"م!

(6قصاص

111"!توحهدااصولكذلدخاتا؟بةهذ.هل

ا"فافه.و1،1،آمارفىأرلناشىذكملاء،يهونانثالمهحادثى

.بعضات!اابملننبزالاوو-ده

هـ!ر"وةررعهالمرعاءرل،وةوردكل5يها""لمالىةةولهفا(راه

تأ؟عنولا5هـ؟ور"%اهدى!ن11با)-،يئهـو-96:ووا"كانت

لميه5،لرم.،لأ.ةةطاكةت11-رلاتلمقماعا!،النورالهدكلءمل

ا،ح!مسو.!،الر،مء-الهةاز)،ا؟ة،هة.انمحلي6النكرار

.252عىإ-!مفيا،991-5/795ل!هدىالاح!م()1
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.)15قاكاصولءتو)بت"وررقي

ا-ولهرهى"كراخاتلافإءتاف1اء؟ء("فاكاةءلمى

وا؟ءوالهو"ءةرل":ةوسءفظوهى،الحمس9-كلبا-و،أاتااد

.25(هـالأهراضوا؟أصامي

(o)291/إسالساعلهدن!!ث!آا؟-كاأبات+ة-رو Aد

.3/666،!تجماد!ةو:خالإضوىأصولنالآ)2(

-11ءمأ)41
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!مار،ا"ثةناء

صلا6ق5نامءق"!ك!ديثدلالالالصةأ!اقالمذبأ!اب01!مى

حو؟،)اءو،ىخلخطاباثذعر1أ،ةأ،15ذ!راإذؤ)ثص!اهـ13أو

اد-ىبهار!أو-بوافيا،و(لمسهانكومعندأملاة)ةصاهو-با-5

.)11!ا-لامءاث"ءو-ىأءر5!بذلا!"أءورة4أءبأن5!اونبه"ا)أبه

إذلاث،أءة"و51يبما-أؤ"ءقالمةا!4"ذ.فىا؟ءدىقالهها:أؤولو

ء-لماإ،ورا4ءأأ-لامءاث،-هو-!كانح!

لص-إلتهريصول+نيكهقيباءدةأ15،ءاظبئاللاأ)-ؤالاقالا

(ككرى"صلملأ!وأةم)ةيمةع!ر1الآيةاةذكراءدتثامد-و-لماث"5افه

116-لاما:"5و-ى5)-بد؟اظا-صكل

:فةالوا،ايعارا5ءدت!دلالالا-ةأهافىاذبااعابأةش؟

أهالى:هأول؟"ود"ا-لىباينأأصاصءل5!!.لءير%اأدقكلاة-لملا

ا)-نفىم15وهو(ه):آدى551ءا؟ثلطه"اؤاء-دو2ءلاءةدىانا"

.)"ا?رو

.إت9+هو.4هلأ.ءفىالمرادإإنواالاتدلال"ذاخأو!تقدموةد

.IAA)1(الإ-،آه/

.11991الإء؟م،"2/603الإ؟اج"الجذىط2،2صا-تتىا)2!
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ةإءقيدء4االاتباراتص!ارت

أ!ابب!اا-:دللأقارا!%15!:اضااذهبااص!اب؟اؤةلاأنإصدو

11ئةالاىوالاهإدالأخهأرأروارضكنافةوأ؟ارأدلةا+واالأول!اذهب

.لأولاالم!هبص!ءاب

:ةءنما

ا،-ودالىإمثت5:ءال-ئحروإلبما-اللهرسولأن!أ!-فى-ا.ءا-ا

.)1،،!!والأ!ر

صلى-Oiاو-ولقال:ةال"فهاللهرةى-إوعاعقيئ-117-فى-2

؟ءس!:قهلىا،؟؟كلأ.ءلىأ!رإ+ط،قلمخى-اأءط.!5:-و-لمءا."لملته

ق5ةأ؟ا،وط،وداء-جدأالأرضرلىوبم"لمت،ثارةء-يرالرء!-إ

وأط.تافبلي؟حدتكل،لماأرزنائملىوأ-إت،ا:صلأ"صلإةأدر!:4مءى
.12)،أ"؟اناص1الىإستو،"!تا.4ةوالىههثتلأةيوكان،السفاء4أ

إ:!لى.ر-نه5اللهوة!-اططاببنكلرراى-!بم-أتىورءا3

أي!!و!ون5103:وقأل-ص!لى!بم-أفضب،ةي!اث:فار11:وراة"نهماهة

.شألولملا-ةةيةءتااب!ا!ث:آدلة.داقاه؟ا)ذىوأل!اط،ابناءا

اي!هةفعيلإىاد5ة-مدةو؟،اطلإاو!أ،إويمذة!كلق!آةدعنرئ!.ءق

."3(،ث):ه!أنالاو-مهءاءياءو-ىكانأنو

.اطابة.س5ط(3/631)ابن!:ير()1

.إقلأ-اا!درأ()2

.(31/553)طبرلأة:ر؟؟1(3"
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أر-ول!ةأن،بةارهـاة-*،أف)بمخالاه:دلال"-ذا5لرالرد

!يءدفه؟ن8،كلر5نا-بداء!رف"قة!ب)،1-ر-لم"لبهاللهءل-

ةهـوكهلا-فاكتبمفىءاه.كاالاءترار"قهـيهأن!:!،بالإ-لام"*

عفمدنه.علبه

ء-الت!-ل-!نإل،إةالنالأ-امةب4اءهءرءلىةإءسأكانذ!2ليسو

الةبوت""أد:9-!،"قر2نكلصوة!ا.أى1إعن!تاة،أ!ا!ىث-و-لمءليه

،دءوة9!دأتةقا)-ممريمأةر6ناإثى.يختاطأذءن-جمح!ايته-ة"5!وفا

غر؟عقخىوه!!اقر2ن-وىفيئا5!-ءت!والا5:!-81ال

لا!اليتهوءتمداءلكذبوءق"-رجلاو5"ىأءدهرو6فليم!،قر2ن9

.11"ةالنارءلمنءقمد.

-ضهكلبهنبواأنإمأباح-ظ!-حياتهخر2فااالبساءنرلما

4اء!اا!ذهبهـا.ل

-+)ررقلالجرارإةقورق"ذهـقولم،اذهبا"-ذااعابا-:دل

ا-اطايمدماو"يه)ذا؟فغانةإما،اهفحربأ.،:ارفرعيبىدنء

:3تراكاأر5ذ!!فى

.دح!)ذاأ"ص"مثر041وةوةرصةادإناااممئخرد81

2+إلى.ألتهافصالذا،-ا*،رءاث"و-وب"لبىفىواظ

%اثهالاقهإهلمأنببدخيرة؟هالىافهل51قا-لهأا4رعاثإ:ةدترر
اها"ه"نإشرع-ضينأ-أكابفهق"المصل!

!(11،إ-ج!تاقاماءفا)!تامياتددىاسب!أب!فءصلمررا.)1(
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"دء".ا؟صل)ذ،)ثباتهمنلاإدو"دئاك

الأه،ءن:ت.ليوءا،مهءه،صلوا،دأ.،عىةسإد:الوةوعوأما

-!ةدم-3"أة-"اأفىدلالتهادم5ةمع،4"وءدارلوعلى5!!!الة

.1()مهض9ءقاولءن!ااهمض11أت-دليسرو

:ةةاردبوعالودم5وهو،أ"لادءنأةافى9تاال!فءلادردصك،

ا،دالهلأن؟ء:وع،عدء144؟سل،دلهلاا-مدهىاوأرعان":4قو

اتوءاا!لافءلى-ا.)ءاده؟أذى!+ارضوهذا،وهو-ودـة-اتا""

ص!و515:ا"؟أةدو،-وهةدوةت،لةالأهأءا"لةا!دمذ.مةلمذالكظر-3

.،برنغلا

خ!:اراا،ذهبليل"

:الاءدىقال)ذلكو5د)ثلا!همأ+لىاهءذعرألمأتوةفياا)ةا:رنأءا
.12،بههدو5رؤف)ةواإةالءنمغمو*2

وأيص"دلهء:15المتتدء،اداهباأءابأهـلةأنأظرلمر-42لو)5

رالاتءلا؟دلةذ.5!"دءرجعلا،؟خرا؟هضءقلىاوإ+ثياكا

.آف-ة:ر

ث،الىتا!-ا،-ألةاذاو،علابأ."ينهسأن"يمقيكوأت)ءن

إرأ!ا،زم.لؤدامالإوهدمبا)-لإه"ية.سأن؟كاناافا.وهو"نأءلكل

.اباصو11أءلموالله،.لمةدونالقرلوءدموعالىإشثه135?ين

.2+سفض"-ثخ.ط3881/دى105-؟مل!ا(1)

صبض!.ط(3/591)مء؟11(2)
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ادألة:فىرا!ح9

أءابهخضناهااتهرإقا،ةاةثاتر،دم51ذى9ا)+ءاناهـذد51

اذهب-ا-اءاص"ة!ظرىو"2"ن5-ارجحأنا!ظص!4الخا-إةاذابا

"ذا.نا-خ:ردلمما)نا:سع،ؤ:إناءن:س،"أنثرى))ذىوءو"الاول

!خر.؟.ى:سح4أةءلىلا-ييمالله-صديتا؟:سعا؟4ءل،كسع

،4وأسةالنرأنالىبسذ-د،الاةدلالطرقءققطرل!و

A.il.)إصو AA3*كهذ0تفرلات!ظرأ!لإسلاىاخأ"تثراهر"صءنلاءتة

طرلىذالأ-ولطاهءنة!رفيالمحي،دمر.و)ذ!.الأءرىا!إدوا،ق

.،هـالإسلاىا!لأةثسء!ا،دفىلإصو،لا-ءدلالا

نوتةرذالثونة:حرقث"ذإنأ؟)فظ:اةكابمونفلاأ!ىأنوإءدو

؟)!إدوت!رؤدةو"ؤلا.ةب)"4تم؟طاكلرؤ.!في

4-3ضرعةفى"اءة؟اءلافيح!هسونا،ولاذهباا!!ماب؟رىةنجما

نة.)درم3:2ثق!ارن5لا"إسنةوا)-كاةاليثقطركا

يمةبا)ف!ةاإالإ-لامءوةفأنيو!تلهذا2.ب"ةهفىفقدموةد

:-لانءرله"ةينالا

.ص"+"د؟زاعلاوءذا-اك!ث!،ةبل(ا،ولى

ءد!.!لعتةقدكلار-لةاوهذ.اأ--رثفإمد:لا:ا؟.4المو-8

بما.ار:وق

؟-ول!.ن!ا؟":هناتءلا!رالاا(4/791)ىا؟ء4الإء؟م(ادرا1()

(191/،).
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)ةفاىنه1ةأ-زمأنأةطص!ولا5إةظه!؟ونث؟دإنملافةا:)ذأ

ءتوكل،ا-لالىأنثررن15!لألاأةا!لاءفىا!-؟ير،ن!طلمةا

.يةةا:"الأ-كا!ف5أ!:يرعليمايرء:ونو

:أ":وتء-لمفىجا.

إثرحدن!ةمبد،طاس3"هونح!ن،الصهث4دإه-مصثشينهز-؟4أ!ةارأة

"؟ه!إ:ا:صعأة"ءليمف)،نا-!ت!ظإر!ءا،4إل55ي،ليةايجهبد،ة+كامق

،(هةثاتية9وءيةاالماواكفيةورء2!لبهر،خر2نجىإسع10،علىلا

:ل15ثم

تهلنا؟"ىةمرعأة،إر-ولىأوأفهة!ص4اط:فيء:دذونهقوطر

هق4أءاءيروص40إة"-ااعتبفىءةةوهأرأ!والان!إ؟؟دإلا

أغلظ"ف،ن!م؟ولا:!ارىأ"اودإ"رواءاىاءخمادولا،":"رثف

إوء!.ررالىاللهر)-15.قةلاإد55،أش"وءلىلا-حلمناوءراإ!نال!ذأ

5:لمو.ءبرو1،شر

ةى..ؤ.ق4إإا،س*مبئاقهءبد5مخ!وإ-بارإإ*:!لمألم:فاتإنأ

به،!ذصهللأ

(مداد-رد.أ:لوغؤدي--رتف)ح!ن!جلأذبلااللهد55:ةات

16،صا!أ!-اصأةر!"ا،كام:اظررا471صأةءوتء-ام1()

الإسلا.ى،"شرإءا-!ل،!1/624)اةرطىرأقllلاء!آأ؟اخ!ا:/5،ول

لإ-لا.ىاة"ة9لوس1،فر1511هـار-ه-"إنماإط:ط83ص-ا،---ل5-

.ا؟2ص!!بريا،!ر-
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ق44ادواكوراةالاث+هلملمو11،بقا،لز؟-4ار"ء4ب!"هـلم

.11151"راين41

4بثرادهباهلا!بحاشأتدلنم d

دذقا-؟ة!اأ:!م،.ةالىاقهحما-ئلنا.ق:سعأن:لاأولةا"

.-رد"؟ا-إظ!راما.بصر،ابأتعاقزها،دوو

:د(11لناو

كفىأن13ةءلمبيمو3تدا)4أمالىبقو!الا-تدلالعاىالإءاع

بادقو"-نا؟ذنإرالاهنالأنف1و)!.تالهينإوالهين؟انةس

لوعنا.نةصاعن9و،وميل5(ةطصوحا+ركل

:ألا:رلة!

"اودأناتبرءين،ثورا.15صرمفا-كلصيم-!ة"سحط

؟وسأ-قأ)1هوءال،"عملامله"5،ءوسى"اسةة)ةاء4،.4إ-وءو

،2،ص2

الحةفي4ءقورا؟3ءذهبوو-ح5ءلب!اووهانمين11أدلةطق.ئم

.131ءاأصانه؟زا)يزLءا

أ.لةءتا"ءب؟ن-!ييم-4اة-أةصا-المذهب5!ذاهـدةؤومما

.15:وراء-وم-يامفاءر!،وءى4في4لي5قيلألمة؟،9-ءنا"

.01رودرما471عىالثهو-ء-لم1)1

Aلال.ارر(2) ) PO!9-ظض 0 / h)

."ةبوت"-لمءف15إمدرءاالااصار"هـ:)3(
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الصلاةأحب)نه:ل3-!-اللهردصولا!-:صيننفىطه؟

،-ذس"وة:ام،"به"يةوم!ا!ثلىأ!فتةام،ن،وداد!لاة.ءالاللهلملى

يرماوثةطريرماث!وم!ن،"اوه-.امامالاللهال9-:امرأ-ب

.(5)هلاةماا)فىثفر?لا

:ل6أ."-علو-عنهوروى

اللهايوان،ةدهءلءقكلةأألةءفا!!ةطعا!اهأاءد!اءا"

2(.ة،برد.كلللى5!بأكانا،اود

ر-ل!!اوهات"ا.راخلما":وراةإلىر-ح-!بمئن-أفه-حكا

زنيا.ءاءرأه

اللهه.دبنبر-اءنهـاو،وابوو"شءذىوه-لموا):تاركل2ءالارد!

ياصورإىباراطاه،ءتآ!لينراعلمإوفىا؟ة:دم!ل-كل!بما-"نبىأن

؟،الهوراةفىقذ5أءرتىدانفبم."الىايته-ولمثدكلا

وهكا،رةر!ااذكر.8اأورأم!مإء4أرثاد)91اةاكورفىنكلد:لا6

ب5):لا6؟،اوكل!-رأنفي-كاااة5:ل3باو-!هلا11ة

وااها!مود2)ث"ا-و-لمء)ث"قهاصلى-ب!ةءادة.لا)!يهرءةاؤا:اط!ا!

ط!اثهالةىؤأ.رااء+لةافىا،"لسفلارء،افىر!رهوأواأن!م!.ةررادوأ

.35،يرءأ.ا

.اطا!!ءه"ط.ه(.92-.2"13)عايرن!لا!+"بمإفر2ننفرو11)

.رىأ.ظهـا.ر!2)

(r)(678/1)رطب51"ةر!دء؟ملاخااط.
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:يالقرطفال

ير-آء-طئئن-"تي-كات9"لموهأنالةثاوالى."ذءقلىساطار"

رأنه،-وديااةفةولالىذلاءقوا-قند"أبوراةفى!اى؟تةطيهم

.111بماد!لددي:2ش!ادةعدع

.ذا5ءق!ئرةأالادلةذذإءءوص!يعحاةدموهد

.(6/971)بطالتر!ة(1)
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أ!عي!إلظن)

فى

االلأ!رلم!ضس

قمالمبخطخضئحىلمؤضء!بالمحلى/

ةةثا!15قرروأينى،4ا-خلهاالاهإرده5،الاولالمذهبثو!حءا

:ء13وأقاات:لمةآاأ،ذاب

I-8"ص-ورةقأ،س!مدأ-ءخ!مااللهرءى-5؟سإقاءفىئإت

كه(راوتر4إرسه+ةةر5ؤتا.أ؟إاداودوفات...):."الىةولهعند

أة:د.("3دالمةألنه"د،الذثنأو)؟ك):.!الىأولهونرا11((وأ؟اب

.5121أبمابص-ط!-اذرسولرايت5:لرظ

"ص*-ممدةءنعاهدا-أ)ت5:،لالهوامصالتارىخ!4رفى

د-ا؟نداو،"ةذروءن)يةراءاأو:أةالء:15اس50أبئسأ)ت:"قال

-السلام!لي،-دأودوكان(اةتد.فب!دالمالله"دىلذةقلدأو):ئولهالى

ة)48،3إا،ذداهإ-في-ندآاءر"ق

.24ا!يةعى-ورة)1(

8--رونةذو"داق6ثءذ!وا،8او5إورأ،والبخار"احمهـ،ررا.)2(

كفبءلمفاا-روازاه:ظروا"خ!-صءدة::هذىإشوال

د.صق.-الإ-لاىإجم!:باط!/123اءورىلاإت

.36صv-625"صأ،لاقم.عا!افرأن1لا-،مالجاخ:)3(اظر

.5113روكلبنا

http://kotob.has.it



--06

*داو15!مدس5:ل6ر"ص"فىص!مدعاييماالةبأن!ةصاق!رو؟

.،ا-عووأ-!دها5إ،.وأ-لاموا)صلاةحط"

ن5اتذأ،ةالذصادلماتل:وءيرلموالور،4ا،:فيظل-2

أةروسأن"لباطء):ام!كلتجةا):-اةأ!تورءنا-أمالىآولا-كلوم

11(.ا؟41(0000ل!نفس؟

هذهءنا"ذأ،l..,;اطرslالمرإالحر!،لةةتلالطماءكاةةقال؟

.121أ؟ه"

ذالهظا)ةرا"ا:وراةاذد!ةس9:تصيين-وىأمالىاللهانروكل

ا)ةرفاماهإإت:للا1:فيرىو؟ن5اعثرإ:ت!ى4"تة-؟؟ت5!حةصرا

لمحئه!!--اللهل!ور9ةرةظبنوراجعالإ-لامب.ةلا،رفى"4ا،ويةلل

!ذ.اتفنز،ء:ا-ول!أدأأ:صيرأربة1)ؤةا،ا.لاصاإ-آء،فه"-

.،3)ي!اة

41ا-قدلءاأ-ا.ة،أئراخاكأباوءلىاش!!ةاا؟هإون5!ذاء-3

نا:صو،الزء:"(ا!ت!:رااكل)(الم!اةاة-04ة)أزءونه4.0A؟هض

.ءميةأهدةكاثصاالمال5ءب!ء!ركلبذء

()I؟آا-Nعىما51ر2نة-I461ص،if6-!رطI M % e

"ل(*قيقالهابهب!ى0ء622عى2!المربىلاإت"ة!3ذا--؟لم

.و!"جمماكلد-

+61191الةرطب:اطررا26231اه!بىلاةقأقر2ناح!م)2(

01بمد!بمط

.6/111بطةر9صيرة.(3)
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"سلا!ءليه.احصا"رمبينااا.آ-5،!،10ها4؟لاقء-"غم

!هالى:!اةرءلا.2ت!4ير4اةا9بو.ثص155برإونبخر5،كهاا!

ه"1(ءةفولهربإيخممكلإهـ،ق!5111ان؟بئهمر)

اء+الةاءةدمصروعب"ؤإلىومن-8

!أتا2ءهاء،عا!يهثرهانءهفى!رملى!خر5-صثإزمانوص

أصمبهرما"الهش"ذالهبةرأوااءإهط"!الميهىاو،ار،ةاكلاة-"15او

.2،ة"!

--أ-لامءاه""جمه-ف5-+د!اأ!4فى-ا.ءافمهاوا؟-ل

)39(زهيمبهوأةااميرحملإ"-اهوانالا!ا.واعنة!د:وا6...)

.يمة"ل9الز!يمو،منى

أضذأعاز-!ا-فىنجىأنو.و،ة.-ق2-رأسل"اكانو)ن

:إقر2نأمإالىد"ولاطمل

م!ةفرأأن،:-كل+ااتهرة!-ء،سإناءنول-،رىروكل

"نه!لرأمةهرض"يايمأودخايه؟ا.ءررا-!بم-اةهىأءاب

-..-ايماأودثصار،ل!5111ذي!لة،الىرق4"عم"ل5:أقأل5الما.لأه

(15ور"مار711011)رطىأة-برية:اطراو،2582ا،هرأةةر-ر(1)

.1103""9-ة"فئ(2)

6-اةرطبى"ةر!ن8ء!لمخاطا:اطررا72"؟رءف11-ررة()3-

.232ص
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الىإثاءاإأجا.،()1%اه"لىممناب"ةفىاةأافراصامر،لأطاقةا

ء-!6أ"راالله!ناييلى5واتذت:اقأرو،ذإءوايمرهة،أصه!11"

.أءرأأفهءلىك!امىاثذ"اللهار-ولا:4اراأظإ!اة!ءوا.

أ-رأ!):"أ-ذتمءااحمق)ن8:-كليه!الله-اللهر-ولأةال

.(2)8لته)بأفي

11؟ت"نإ-:دلىاط"الةةد5از-ولى5إ-تدرنكلااولةة!ا.1أنال!

الاما5ح!تأكصا؟ولدرأ،!.ويميمر"أةر2نأنا?"ارإ،؟أكرأ

فلا2نذكروا،و-*الىءباردألته!:دن1.40لى:كأدفى4الهث:مارقلم

.4!ثيثس،-كا!ا-ذباطوا،ودفا"برةلاصلااالةصصا

لهاوفى.ة"ا)-اا؟-!يئ-لا،حةالةاةد5ص*"ءلىلهاه511ا-:دل؟

115)ح!هلعة:لأى(،ءيموأ؟ا."إ+!ر!ل-ا.إ"و،ق...):أهالى

و)لمحرل"رالزهيم،اضامناإىإ-5هـوة"ةولا-9اأدا.إةلمترم"ذىهو.

.)13!"!بمل+

لق:!ل)51ااثت-فاوة-"فى-امال4إةوذلاى!لهدلواا؟

.114(.+.4إ!.:ةأ)ةاللهءن:ةاءون.ؤء:وءتىءهآأر-له

اة-ا-لمضاق5صاوة5وهى،الو؟لةثسوهبةلى5داهاهاتدل-5

.!-:أى(:اه)(1)

.ا6!-851ص3-أ-:"ة")2(

(r)331-323ص3،الحنة4ةة،

.66الآة(ير-ف-وراتإ،(
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ا-ت3يمإا!ابقص"فى-:!هالىلهبةو،.ةالنياثفيلة!اغير."آلإأ-ان

يرمالي"ةاقالىا)+تمءن!مآنا؟لقالاإبئأملب!ساهراإروهتالمو!ذأى)

اإد!ة"الى"ذهزعبورس!اءةهءوانأ):هثم؟ااءاإ-آرظلوايرمبهضأو

آ!في"رنولاوأيعلطتءظإرزقةايأ.تآطماءاأز!ىأيهاةاظر

111!أحدا

لم+ربئ:إنهاتآل

لا*اعةة""اللهأذن.4ةتاءةدوهو،الوكالةء4ءل.دل!ا؟ث"ذ.55

تءءصو؟"الااءور."ةاولءنها-دكلإذ.ت"-ز؟إ"ا،!إمنوةيام،4إا.

ولفا""هباداتفىذلك-او-قا،ثر-"ءنة؟!4"ب4أيزار،ءير.

،512،أ"رضا"ذفى4؟ىأةو.ىو،لخا"قةا!هتةةاور،ة"-ء!اءلنه4

-وصف؟ا-.يىآص"فى.ررالىإةولهوكالة9ءةدء4ءلا+الطالص:دل؟

.)3((ء)يميظ-4إفىا،رض-ز)أنلى5ىSا-ء)ظل:لأ-لام-ءإ!4

قءشوإنوفوه؟)ةظه،الولاث"طاب%وازء13اسذبماوا؟

"نادص!نةلماإذ!4تا41,15ءما-4لى5أفىفاءا،نهةوبكلأةثاماإةعط

وأن،4ااولاا:سوط4ةةا!ةطتءقءلىءينةرض+!!ا"لا؟ةوو.

."اةطنأأ.ينا،اتبير-?جمهـرن

.991الاأر--ورة()1

.9221-3/2281لهرلىبئلاأيةرأناء؟بم)2(

.5555مرهأا،ا.و-ت-ورة)3(

لاإنهلقر2ناء؟ه!،132عي!صهبرطمااطكنزإا-.:هاروق":لالإ)4(

.1951ص53بىد"ه

http://kotob.has.it



-65-

ا)-+ر:حرت-6

-كا-ادى-أ-!ر-آا"!ءه:ا-ا؟-لافو-"ءلىا؟ثارو.نا

.هوءارر-هاروت5هـأj،أبةرةسووةفىحريمأالقر2ن

ا-ك!.وءلمانعةروها-ا،نء!2ءل"ث،طينورراءاوا5وا.)

"اررتلببآالمدممىءلأ.رلرءا"-!رأةاسيعددناط!مفرواالم!

ناهوهةفيرجلأةإ*"""فىن"االارةةقاeأ-دق"تمامان15ر!ووءار

أحدهقبهبرص-ارةنلمرءاو،و-،ار.اا!4إريونثةءا.!ا

.()5(000ألنهبإؤنالا

انهر-ول)مر111)-مطقبندtل8:ا؟أمذ.زرلابو

أنعدينهم:أ-بار!ورضل3المر-إينفى-لميمان-و-لمما!هاللهءل

وها+..)ءمالىاللهةأ؟زل5ا-اءرالا!نءاواقه6ة"باهـارهـكالأاب!

.)2((0500اكةروكل:اطت9)صكنو-إ؟ن!تر

نهطله.الله؟ن!رتما..،د-ر؟.لم04-رالىالةكلاهءوررذب

ا!د.ت-مب!-الى-ولان؟!عةرأئهدإ!"ذم9مهرصذذكر.

:ر5!يمبامق

"-بح!اجتأبرا"ل3-عط!-ار-رلأنوء-لميهم!ار،رو!

،*روأ-االلهإك؟،س:ل15اللهلسوءإرن5رهـا:ااو31،6(إةاتالمو

.201!9إلبنرةءورة()1

.،2-،2/1!هرطي)2(

.اول؟تا!:إقاتالمو)3(
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'ه":ا:مءالكلوأ،اإالىكلوأااطقإالاؤ:اهاالله-رمأىكةسءلتل

.(1)،اتة.اواألام!االضاتمة41قذفو،ءتلزاثوماةولىوا

إيمين113.هابمل!لإد،كلباحأ)--ر-"لمأنالى!ه)150إروضهبوه

ء+ةا.اقاأا،"4لىجاه،؟لاخاس&!ر

.الفىالىالإءامب،5ى101"ذا،الى

؟ظووولاإة،-حإسأا-!مراإ"هلمان"لىالمحا"ةونأةقا5:وظل

تهدونالدةنبىتو!"لال!:الى!5-ولهلمهوماإف:سإ-4لذالهلم!ن

1.")(ث"اهـونلاواكان

علأونهيمثفة،الم!!زةإ!وإ،يئ"ةرق31ق11"-ءرة*رفلمويو

."خو-::ءهـاماط،"

وها.4تةتلءاام"5!ى،ى411ءلى-+امهو،وبمبهضمنةلو

.15،ا)ةصاصوجربفىإ،فيفى،4إة-للا

الألوحما:،ل

وظة؟واعى:سداعالا،لمورالجهفيمأاطره،محند!واءق"

ةأفار-الله"?ر-ازىالىالإءام

تبهةشءاخبار110ةه-4داةا،ا.4لذ.؟"+!عأ؟"؟دءىلاة،نا:لاأوأءا

اص!در1-داليإ4قةتهـ؟"اه):"!

(5-3/4اجة0)ىمذش9لاا1.1.0_4رو(1)

الاية9مرالىسورة)2(

(مسلال!ا-5م)
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،كأوع؟"ملمءلاد-زةإيئرفي""ةوقةوةتللأن:ثأنياوأءا

ءلمةهرةوأولم،بإن!ماأةرق!رةوامكا2أو515151كأراأن.ر!ألا

.ا!ولالصدر؟ناسلم51تارأوا-،ا+ةلمه؟نوأواكصحر

المةتاتا.ا،ن؟خءءرو.بتثمعقورلهافلأن:"الةاوأما

-ة)ةظ-ورةلأن؟9-!رءلممعرفتهإةازملاء!ه"ilأةودجمو-وب

،4ة5اإون!()-صاةءرعدلان:اد)ن-ءبر!اأ*ء"ذكو.ءا"

.()151،اةةللموالا،الساحو6:لغاباةمتل4أة

حياناإوأل6و

لايمواكبمناتهغوإ،اهطمم!،اكانل5د"رحموأها.

ملمه2يللا،عاجمااةر3اوة)ا؟هاتهاءد:،"اةنه)صاو،طيئولأث.ا

الزو-بنبينقهـ"تفر5ادءا.-4ل!بتعلعهقصدهـاوكذا،،"ههلولا

أن6Jaw،ءضملإل،ذ!مق:ىء"نهيعملاكانر)ذا.كلا،صدتاه

ويكهو"ةد!الدءل!تت!يبلفوعمقكانوما"بهأمملولا،نهلهلءلا

!اوءفر،با!وا!اوإ"لصد)نو"طلىفىاالد.نهإنهلا؟هأهاههبلبنةلا

.115)2،يمر.نبصةءثهتة،"لرراس

:اا-اءر-آفىاهـا+الهصا!1،دص3ذللاثلافثعاو

ةوله:ثقبلولاابثتافيهـلا"تة:لدا-رت+ةأنابىءنفروى

.دء"-لتد5ساءرانهأةرإذاأ،4تاتوبوالوأمردافى

طهء"923ص1،المماذرحر(1)

!ه.لاإروط-822عىا+فيطا"بمر!ير(3)
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"قنل..".د)ذاالا،4هلولا4؟ةر.دم5رىا4ةإأهىأثاط2

.يهها*"ل51حرصالا"اصلماحر"صاائنلى:41مارولال

)ةوله-ا!ةر.وءل،"صاءرلتلو-وبءل.يخهونهRAJأما

ثةرل؟اة-دأ،-اءرأاو،اةأءرأ!نا؟هاقءق5-و-لمعا!بهاللهحمىل

.111،ييم!دءلىأ؟زلاءا-كافقدفى

بها-ثدل!ا،4إةااصامثرايع1اعتبارولاش.هةاا؟ثارءت-7

يدلالمعل!ثمهبإ،!;Aاق40ا-فيطا4هبثسpا،ء؟مءتالعاهـا.بهفى-

2*الى:هةولفي

ا،ءينهفى!أستأءرتمقخكل)لةا-مأ!ر.أ(تثاأ!ا-داهما!ا)

ف!نح!ئجافى..أعرفىأنءلىها.تابةف)ءدىأء"دأأنأر.داقءد

،اثا.)ن-نجدفىءإقأثقالةداروساءندكة.!عثراإفضه

مدوانلا5اص،ا؟ج!ينأ؟او؟ندببماففى!ءل03لأ!ا"بئ-ءن

.)12(دكلةقولءال5واقهء!

ا؟ح!مأذه5ءنما"ملماها-لثة!بطلقد

(...ا؟!ك!دأنأريدافىل3)ا؟ة"ب!ذ.أم!15.ة+فىاسعدل(1)

نيئة.بقبمثرأو،ةةدابضهـةذا5بمت!:ظل)ذافماا،وزأءىطذمب

."6-83عى1،إرذ"ما?م؟ا؟يات)ةجر(1)

.(28-27)ك-صسورة21(
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ى.،؟ا،رواطدت!دحملوا.-حأ-ذأي!ماإاكشكلوكأ!فاراتمحأده

"ذا?لىإالأرأواوم-اها4زإيهأفىإبهتيناعإءئا5داودأبىسننفى

.11)هبالمل

؟ة،لأ-خص*4ءلا،ثةبهذ.-تمةأبىأعابا-:دل!)ل!(

..(2)صحتة"ا"تتتردثا:ل!اةة.ء"ا؟ءتا"هبدفاتد5-دألىإت:ل16)فى

ءةةمة.المراةأقصدصلأونةافيل5ب!ا"")ما.إهفرا-:دل2(عذلا-)

تالىااولىءقا-ذأ،الا4إ-ءونأنتصترطولااةاغ11م!

.31(ا،ةاح.نهء:ةتا)ةنمهىور(-ب!بحفى،اناجمرفىأنءل..)

-!!يسيم-الز-رلأةءنرة2ا،طا&:ةلى%اه15ذلاءوث،ةد

حلأونلييمر!ا1"ةر2نن5ثذاوو"ااءة!ااانامراة-داق،مل

.!ا!داقا

-؟ةا)!5-لمخ!ا-افهر-ولالى-ا.تاءراةأن"و+-لمبخارىرو.ى

ر-ل!هةام1عاوثلافباء(قاءت5،إءنة-ىوصتق!الى،اللهاريىول

--2اقهر-ولةةال.-ات،ب!ا!ى؟ءقلم)نزو-نر!االلهار-ول:ة!ال

!ءنهىما:ةةال،6ا.أث!!دق!ا:ى.ءقء+رولى55:-و-لمعا.4اللهءلى

أ.!)زأرلملا

*!)زارلاعا-!اةا.أءطيماه.)ن-!ين-اقهر!صولةالة!؟

!)3/1038(.إن!!اير)1(ثة

ء.أأبقامدر)2(ا

الأرمردا".،*-أ-؟:ات1..'4(23لم2)اكنمدإلمإداا؟ظر)3!
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لى"-..:وأ-لامالم!لاأعلإ،أقالم!داأ،دلا:أةال،ثيئاءفالنص

علئ!ا:-اللهرل!ولأةاذ،!؟ئا!هفلمالآسأ8ءديهءق"اتاولر.

كذاهو-ورةكذا-ورة.نهم:قال،؟ر2ن"4+فىء:!معدهل51

.15!اء&رر.

.،أةر2ةءنء+د؟ا3ايمكا"ة؟اؤد5:-!بمالله-اللهد-ول"قال

لءكاح9:ق5ءوصاار،الإ--هلذالماه-ا.ات-إتوقد

:مذاب-لاثة

قءو-!نونفيرأص،أمىأشاءذد،وهو815واز:ا،ولادهبا

.ص!يةةأبىلمص!ابء

،ا!ماأ-ابءن-ألةاءمبئاءذهبوهوااح!ا:!افىا،فىهب

.أعاز.4أإأ5صدا!ناذاالا،4ء!ةإو(كوأ

لد.ءاب5مذرءث4و5و1041يهو9:)ث"ماهب)ذا

:اذر51لافطاا5!إم!لمهو

زوا!أفىأ!وار؟4!ءر)؟ت"فيارافى"اها.ا!ءلالى:لأولا

إقة،أساعالثسااءتبارءلإثاه،ءج!24بباظت.قءوسةد.!2

/بكبة)؟-تأم(

إفى:أةلاسإب

لا؟أمالإ-ارةءلكاس!"".كلاص"ل
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.11ةذ!"حأةهإس"خومناذ!اعارلباساإناللف

ثاتء8باالإ-لامذأ)ة!ا.أح!مءنم:يراالهاما.اسدهط-"

أصلااس!ا؟5ذ.واواكأبر"إة!نألاا،.يبا.ءقم:روث!انفى،ز)-"!

:الموضهرعهذاق

الناممر-افيفاحما!رضفى4تلمم-ططك).!يا،اوه):ئعالىأقهل11

.3((000ا.ثه-،لن5ةيض!الهوىخ.تجهولابافىق

:أم!للهـ3

.ا؟ا(00-ولبالةببمان!ملاحمء!تو)ن...)

:!-ثهاةءتال

."((...وا.لم51تبحولاألتهزلأ؟اا3إ"أعوأن)

تعالى:وةال

.)01(با)هدلمحىمصراانالناصةينحكلتم!)ذا...)

:الاةاتهذ.-اقانبعد-اشافمىأالإمامفال

)ف!!والناس40قيءنو!لى0لإ54رظانظ-ةور،اقاءلمأ"

.61(5المترل-*،الراجةوالهدل،"الهدلا!كل!وان-وا

.(2/23)ا!نهدبدايةالكل)1(

.226يةصربpص)2(

:43:؟الاادةالماسررة)3(

.94:لايةا6ئدالماأسور(4)

.2:85لا""فاه-ورة(5)

فاالهامبداش.بدأثخبنهفيق(2/121)أسأشا"ةرأنحما)6(
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نعالىاةولمذعرثم

3"ةوءنمةيهة!ت2)1،افىرثانيك!ه*اذ)ذر-ا؟نوداود)

."1)(علاو،ممانيما:ا2وكلا-ا!ما،215هـةاةة.بقثاهدفى-*هموعنا

الح!3أناثه!)ر4الاثهذ.لولا:أط-قأبةنهافى-نهأل15و،ل

5(.د.12لا-ةذا55!ةفوأ"!4ا)-وذا5حمدتالى"أقه)كنو،ايموا5قد

نأ-عن!هااللهرة!-"رةرةوالىاعاصأإنءروءديثسادثم

،اعراننلهنأصايىةاجعهدالها!م3ا؟ا5:،ل-!بهين-ائهر!كلل

.13+أ-رةلهفأظأاعثهدأحمو)ذا

:ا،زقةال

ل5إؤ،رر)"اااططأءلثؤ-رلا:،ل!ا!كلاأنأ!رفأةا"

.1،).اءقهوء:دىهـهذا.ابالصوأم!

-اةولد!ين-اللهرسولمعات-4ء!ةاللهر!مه-برار5ا!وهن

لتقاةاحدهماإنباةذهبالذفبءاء،ابناهما201مهاهرأ.إقكانت"

،قصا.افيدإرهب)نماا،ضىوأا)ت،دةاإزهب101:عاءبةاا

.لاحبرىةقضداودال

-ةهال،ا.فأتبرا-أسلاملمي!ها5-"اردإقس؟نهـلشفوجنا

1V-)0015.لااةصو()1 YA).

(2221/)ثا5كلا9يةر2ناء؟م(2)

ثاكر.أوردخالمر-رلمبن!ورب89،-،،،ص4اارط:رابم)3(

.(016،/)العقمهالم?،201-101)'01411ر!اع

.(027-2،لا/7)بالاما&قاانالا-ن!)بطال:را-خأ،(
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الغاا"واللهكر!.aبلا:"صةرىاتةقا.بدلمهاأشة،اصكيناإق!ءتو

ا.)'"!-ةر!؟فقض

"الهتاة4هفاوءبرةلأ)5ءوالارلا!ثذمرلم-لمخط!-ار-ولو

4وفية"ةصا+و!اهفىةلأدأالأييكاووةةرون؟ةفمانةريلمداةواةة-رمح!لة

،قءةوائس!ظو،ال!دل!اقء++ة"ةطلىهساو9المءقف!و6قدة9لى9!ه/

الى.والأ.و،ءراضوا"دءا.!ديصان

.)"باهـ.اثهار!تا.الذمىالإ،ىالعدلطفي"نق4إكل

انافياوبAKيمإمء25ز):اوأ"فاتااإر-إتا-):اأت)ةد):تكلألىةال

.)2،(000أة-طباالناسومVير

ىإآالآإق؟-ل!لا)رخءا!إ،!إفلأ!ىالإلهىيهدليتمليدأ

)؟زال"ل"رار-الءتفاهى0اأ4ويةاثالأصىا!دف5و)ءا،ءور.ا

!ة.إ-هـاولأصك!ب

أءالى:اللهةولفىاططلما-كانواذا

ولاباءذا)ناسإين-آةاا،رضفىتلإة"اناك-1015داودثا)

-و"15ل!يى؟االىءوجها(...اقهسإيلءنة.صلاىا!و!خءته

ين؟5ها11ن5ا،ءورولاةكلالىءو-4-أعلاواق-ؤإ؟4-يدءلام"إثه

-د)،دوان،ا"-آفىالأهلاةاطاا:اا..!الاء!lمرةذاا!ءةاقهلان

أأصلمثىوا!فيع2لا،-):لهقيوللهاطبه!ا-ممهصرأيوهر-"صلامءلميه

إذل!م!-اعلإاءير.ثكاولتاقأولىابإةن!..-الله-بي-لءنا

(.,A-3/67أةاج)وول-اقوء-لمااب!ار"ررا.!ا)

.35الآث-الهدثد-ورة)2(
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إةرلها015!ااتبخاأء24وولاا(المعموء!نةثرءن

أولواو)تذكر2يا-4وأإرليدءبارك)):د،.زلةاعةاب)

)2(.(لباب811

:داطلاص"

اقهصهنهواد،ةساةال.مالىاللهانأدآخر"والإ-للأىنال!أق

IL-اكانوءا،ءل12وءقا،رضاللهةرتءكأالي:صث،-لاحفيماما

نألى5،*ت،ءابو.صشهـس:اقاللها+ر.6ة!اا؟اثا!،ق،قيا.

،4بةأ-اطو"""5ثساحأ9ءنلا،الإ-لامةسعءناأذإ"مهل9ب!ون

ارحب4وا؟!نكالةالاءا.ى(...ا،ءلا:لاوقه)الئراخالطوبةةإن

م.3،؟ةناسفي+"ا-"!

نم،":ينءقيىة،قنر؟(ظوءهتا!ولفى4"ولةانةرف!اةد

بذ!Jو-د،إ!ا""ا+باءكلةدءا--بءلىادهمكلفى"-ة:برهـأت

؟ة-ت:.اءلواأنالأء"أةرادءنثلةد9نة:لطةال،8الدورعى.عر-وم

فىاطواانأو(لةا،ولاونأورا؟واد-"دولةإينوا:لممإأ؟أو،بيهام

أواطدتدديمأةفي

لا.:ا-ا،و

الاى،أفيسى!هةل"-:وماوفى،افيسء:!ماقفاذإيكانو)را

،ةبم*ا،صاإ.ء:دكانءام"ويء-نو،س،5ةا"ء-ةءااليومجمسظ!

ا؟را-ةى!-س:لم"ذى-وء،-لى-اقىاطاأينإقوا،ح!ف-

893(-3/792)"صنة4)1(-أة

.192(الآعى!ورة21(
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ا-كلتضعكانطلمقه)هطضرءد!ءهنما-وءلا-لى-ةاطالق:)فىن

4الإ-لامبه-ى،-اء:ثاءةقوما180أفأروبك!سب1،5يصلمح!اأمة

.111ءا!يم)وءنالأرضراللهةدثأقالى4أب!ثرتحاجةةه،اقهلج!خ

و!دخ!5الىصهه"ايخنإةوفىا،-خإينما-وهرفارقهنأكةهم

أ-خأالى15ء!يرالى؟و)أت0؟ضع-:صماةإةنا،4أمماوثالثراخفى

حتعل!اش*لءارلاااهوا؟ينبمذ.!مهلهـدةvأمراننتطبعلا

اكأتر.واةةدماإ!الفرقحقيه،ولا"للفى

هإنه،جمباإماو،خلفهمقلةوم-و،لءز-اتهب!ثرعءينأءا

افى33ةد"-د-خرءا"ا؟-!مءقسببةىما-يثرعو،5يهديأ-بمم

3لمه.هذاةكلهسبماتمالذىةتاررث+لم،ثرغ-ينالمأ-وخعل-دي!لكل19

+بخ)!افيرءاوهو-ئهيب-ا-لم5ءؤةتةادئرتمةتكاااةا

"-؟بة-15أءكاروأةا!ص-ة4يهفيسه!ه-ةيفةهلمر""لا-ظإهة)ثرةامل!ا

لهة"955إةره؟الا-؟مذا-:لاف.ن"هتأنراينءاوهلم،وا"زلبة

لا-كلهاتفىا؟دأركاهلا.فياقوءق!ءورءادودةالنسخبقبل"فاوكل

1)"(ااواء؟0ةيهفيد.وءبادى"لاخ!قاو،للأ-واو

.(1/91)رادمحطإ!ادكأوربمإيمرالقرأنفياة-خ)1(

.قةاأ-دمداا(2)
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تمة!الححا

لله-أاءبرىالنتالجة

هذ*الي!اذنو!إتالف!ةانجالمل5لاضو.ا)ة!اناسنب-ح

:ا؟ق!نتمثلوكلالبحث

-"وا،خلاققاندر!الامةا،-رلفى،ويةيالنرالموءدة:أولا

.94هملإالفرعبةماتالتنر!هواكاهـاءلاف

:)طلا!نلها،،مالإي5كلهزان:أياثا

هـ-لأ-لامعليه2ثمدنمقباالممارالىسالإتكلاشمل،عام)طلاق

طر.صبدأحافمال

!يين.صداةد؟ابهااللهثيه"ف"أكر!مةهو5تاعىواطلاق

مواف--إةصوإتتبل-اة،لأصاالثيراخالىينظرالإ-لامأن:هـاالا

.سهـلاراالمصدق

لما!را،ظيرااص!حواالمهبهيننظرةالبهاثةظرةإنهيفأكصبدأط

.وبدلو.ءرلر.أويمتاب9أولأخفاه

*اتالتوهذامقةاتر،ثيئا))-كتب"ذه.قنا!ذا!ق5ةاأ:ياولذ!

اتاريخ،ياننهلقمألةالبهثةقهل-!-اكينبدمأ!أنأرابعا

نه.-lعلإ،المعةقران.أي!احا."امكلفينيخرلاتا"الدثتفى53،ولإصت
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اىj"يمقااءرا.إ!ارر!د!هالىاللهثمبدكا!-وسلملبه5الله-ل

.ابإ!وةاأءلماللهأ"ةق

ءلىاحة"وكذا-علحبما-!:يأ-كافءقالإ-لاه!ءو"ف:تاهسا

تاعأ؟نمااقاسألةاهذ.فى"اهءاأوتلاس.إهة"-ا)خا)ئصإبهده

؟صوص.نمىاو)ةاإمأءاكل-ا.وءا1إ،ءكلة!ندة!يمةالي"بأهل.

.41هـ؟ةون%51ذتلافلاالإ-لام،

محهلو5ذا21ر--قرالااار،11:-خ!لىأصءيرءق،ء!ا)قااه-ءا151

5:2إينإطلاف9 : P061,10ء!.نوشام،؟إىاءازكهم.

ءفىءا+ءاانفا!أقاقيافلاحميه،اةظىاطلاف)ن:أزول!دوأ

هذ.قسانالإةاقهءددء:2ج؟ا4تةأثس"1:وثلا-ا،وا4اةر2أباتا؟

ن،،الأ؟دا.ءق؟يالىالمنىجرإ!أسهة؟اةفصرلا"بهم!فا؟،اء:ا)

ة!-لممفى؟ناةد):مالى2لظ،ظ،الهولارر!رةو5"اافى!ةر3الةصص.

4ةدتإ!ن*!ء-دتققايموتركلثةحدة:اكانءاالأاهاب،ولى+برة

.11)(ةؤءةون)تومورص"دى5و:ى.كلو.نفىءتط

ءلىءوةأمالى-ر-خ1،1؟+ون)ا؟12،!نةدلأة!ا!لمه"ابةا)بانءلا

-!)"اتاءاهالإ!معونمعث.ةاذأسوهر،;,إ9-اإثسا!"ةءسز

.اء،!!اتالاواخال!ئر

"لاآالإس؟-رصذورء؟اء(صةإ-الةاأل!ءليةة:اا)ذا)يمق

.111ا؟بةارصف!ررة)1(
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ال!-راف*،نا11اإ11يمةاباال51ء!ادرلى5-+:هدلاالإ-،موأن

تا)بةالإ!لامة!وصب!ا-ا.تلافادا؟لفىاط!فانته!"والتبدثل

.ذ)كفى"؟؟:ألا،أإ!خأوارالا-ترءل.بلأقاةرءق

ةههةضع،الوا-دكاأهيتا213ار-الاتت"-يرالإسلامانمل

,r!4ةإ:ا؟"د5هداةوووا--""ةأركاات!.او،)تا."ءن51:4رلر!

!حأغا5ث:ة!لأن؟يمقأ!لاعل!اللهصد-!د؟(4ةهإثسا""الم:12صور؟4ذ

ءلها!ةء:4وصاة؟له!تأبتمما،1لم-اص".يزاأجملأربم"ةر2نا.)ء!ا

"والمحها-بهباا،روفا:ة""ط9؟-5المهط!إء"فىه!و5ا-اةةزاصلأتب".

وا،تور.قا):12ا،ر-حو5ا؟"؟هف

جم!ود1104دهملأءاو5ا-ألةا"ذ.ذا-خ"رأى"رةإنكلوهل

ن!5ة-ة.دا:اlة:منةسعءرنثأنل0.أه:4وأثا11()حلأ؟4وا":في"

ا،-ةةلة8لإ-،ىا!ثشا9"!ا!رءنراء!دا"يرو،لاههألإ-ادرLاصا

ادءدفىا"يروالا-تدلاداقطرفىاه!الأ-ون!.أ!ةةونفي!ر.واذاد

ه!-سثة11رد!-ء

لءلىا.1551إ:اا)فوا؟فار،والنةا!ة"2ليةإ؟هـلةذ)ددمتوؤد

ا-تةبماأمارتة،آرءمأخ!افىأزاعلاأ-كا!و.!5أ-ا.ة"إثهـاخاء:بار

افه2!ا.اريزى،ثنهjاءءناإ-يرةلى5ثيمولت-ى"ا،-لمأءام

.وش12"اطرث"ا

:تةول)1يم!"ظاللهصدقر

دتق9دءةصلاكاةابأ)ال-ملأزاأذماهـهوء،اإةة!أاللهأضىأ)

91"ثق(ش511"ندح!و؟نةلاطقى11إدرمنزلأ"أيهلىونيمةابي2ءئنالم

.111أبةلمام81-ورة(1)
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ن!افها،ل-""الءهو

آلورضبتأ-!علإآوا"م!آدث")-آكا!ا""ولم...)

"1(.(...دكا3،لإ-،م

اصتارةالمةرةنلك-إسة؟افهتنمأاذكل،!د!دن!ءلاقهوعل

استفبم.اطمراjالهامماداروتألينرث؟ا!لهد

أء!ن.ءلم!منههـأسلإءااللهصرام!

العالمين.رب5ههـالحد

.2ا!بأادثدة4صو.ر)1(

إمماءديل!دشعبان
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البحثجعمرا

لكربم.!فر2لأ-ا

الجوامعءخ:صحولالهبادىقاممبناحمدفيخديةاي!8"تا-2

.ء9281الارلالطبهة-ل41اديئلب

(5.لأهت)ال!.3ألى؟فىعبدبنولين41لنهىاجا:2االإب!اجكسح-13

فىههـيةه81م!بات."(1775ت)ل5بئيي1015.:دادبنفاجوود.

.5:لعاا!4ضهباندعنرراقهمق

غقيل(4025-)ربى)5بخاعد-أ!ايمىالإطم؟ناةاح!أ-،

.1591جمةلادةاط.)قلمحاا"بدلةقءبدأكلثخالمرحوم

()3،هـ15،ء:دءدبئ،حرإوا-ري51لابنأقر6ن-اء؟م5

ء31"6-رى".ءادفي"لاء-ءقولياعيى،،

اوحمنعبد.ط03751ت)ملىبئا!د-أباص"فر2"أ?م-6

5134لأ-دسنة

*(631)تا؟مد،طادثتليصالا-؟لمذا-رل7-الإح!لم

اءابط

.ةافاهربالم"ة،ار.lلحلنوتعوهإكلبخام!صوة!فهدةلإسلاآا-"

امارفهاهـادرر.-أفهء-،ول+الإ-لاصجالدصاصرل-9

مة.الها!طبه،

أمرإبة.لنمتارو!برىبار!ر،51الإ-لاىلننه-أ-ول01

(1195ت)احموداىاديقلجلالإلدنزا-فنباررذالإ؟بل-11

6.الئاهرط
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سأفيكلدالوا:دإوا-رثدلاإلىا!-داث"13و1،!د41إدا-12

.*8621-ة،(هرثلارالا-؟؟!،ط(0955!ص)

3أكله.ط(4775ت)"قرةماع!ن!بن:ل)حماه-كأوبئا.ة-رو-31

يم.لةبئ!ءوه:د5رضو!اkAll!د،البنا.إهـاه)د!ادزفيق

أفر"ط!طبئ?فإنكلد--.انلابىهمل41أ.-و.فرو-1،

.13285؟ه!را-ماده4ط"ه5وو(5075ث)

.ص!-ح!للى91ءل!د!،.يخاة-وبا-ا،-ءام2يال!صير.بئ-01

ديناوءلال(1195ت)"!برلأ!نا!-لاد-ا!الج!دف-!-61

."اة"صامةأول315لأ"ايطا-طذرو(ه56A-)ل14

ةيروحه..!رإوفىالىا!علىعدلا!صأ؟-كاامااتنة-هـ!-الا

الى!تءبدبنءد-رمفورىلا15ذى5إنرصف!ةسحءوذلىلاا!رة-81

.أتاهرارو(25315ت)

ءبىاحمامحدهـ.انر،الدعةإ::!اوىءخهاجلى5نوىلإ-اشرحتهذثب+91

.لازهراةا"!ءاتط

أمابرى-ربرةنعدإنةر-5الإعالمإةرأننة-يرذ"؟ان-اخ-،.

922a-تةإرلاقط(0315)ت iه

!6715!)رطباأةأ!دإن!دالإماملةرأن؟ء؟آخ12+141

.ثاء.اا-ةي!!داد.ط

-ا،راخ!ع"لىلى4اءرح.لإهطارء-تأوو"خءاث:"-22

.ث!حارث".!

.لةاهرأ.طدرأزنهاد15!دل!8خللمر-ولم-الهك-32
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ث!41)ثياي،ا؟اقابخرأ-ظ!51أةر2نااةسير!الها.طc'ر-42

!يرو-"مرنجهاثز"حمهأهارداط(2715ء)ا؟،ء!

!هـمخ:قةة.(4025!)/إسر)5إنعد-04!9!اهامال!8او-ا-02

RAالهابطثاكود.

ءلىةنيرحمنبد5-اطوزىلاإف9إة-روءلمقا-وراراد-26

دءلحق.ألا-لاىايم:باررإ7955)د

-11،تهىبئه-ء+دإثهخي-ول3-اتاا%سعاو-ول-لم-27

"51315(ه-اة09ط

-(2755ت)الافىه:إ!-ا؟قالإهام-داودابىعهش-28

اطبى..مطة!رر

ةؤاهـعدقي":ق(2735!)يرةدإقء!الأطم-ءا،،إلىا-ر-21

.اطابفا5؟روةى101"بد

(ر!ه3035ت)بثههإقا!دء.دارءقإوأهامال!-لمة-ا!ء-ش-02

.ا"ا!5-هافن1ط(ء119ت)-وطىيفيدl،لالالإهامإرباهرز

!ه-ةلاته!رهـناءلبقمحدم15الإتارى511ءت!إءسحىالبار!أة-؟3

.11؟مرااطهتا(2855م!)

5ع!:اب"راد.طإق-ابداور+خ!إ-ة"ةة"-32 jرتإوو-ربى.

ء!ء،مع(91115م!)إش!ووعبدإ!الله4!إةبرثء-لم+33

،2315،لا!إوهـطرنصالااإن41امافاإز!د!ل51ء.دلامة!هأر-وتخواة

-(6665ت)"راؤ!كلرإنء-دالإ.امإةبخةكلةا-،3

.ءديرءتمدء.
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برلاق.5(*ه505ت)9فرالء4بنعدالإمام35-الم!نهة!

.NANإوامطفى5ءد:خA"بت!قي.قءالجندى

1r-و!إ!يرا-ءيئةا!أثساءل"فىيثا"داماط8اةارسا-مالمه.

"أباة"بداهز5عدقىة،ق(395ي)اسا!أىماالإ،لمطاارا-37

.1،ابها،4.ط

أهـءبممبدادبئمال-و!الاتار-ود"كاحاثسحأصول41ضا-"3

.رالادة:،خسب.ط(7725!)الأسنر!

.إوررت.!زادسطةسلاد!!ور"ممربمالفو!نللذح-93
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!بحثلىلأخل!!الفهر

ضوعالمر

LAW

.!،وا،دفالهء:منهح

،لم.-د

أ-اتجةاخ9ثسإ!وةهـفهودلاة(،لإ-لالما5كل"مة"ومذ

جماامباهـةاللهتا.اردىايئ!د"رهلااكلا؟مةا.اال!!لاأ

ا*امىالمهفإالإسلام

15رءماهيف!ورقبلىةة،لااخصك"سالأسلامةتمر

لاصخ-ببلولااخكسءيعءل"فيأ-ا-"فالاهور

بفرأ:ءد5"إة11-ااخكس"ن!مسلال!اقد.و

منبهم.قءذق!لاةة""-ااخا:سااء!م

Aلاولالةمه

ء:12الهلاهوءوةفإةةيا"ىرا!"آفى

إ:.:ةةهل-مييمأ-52ءد.ءآذ:ولالاإ.-ثا

.ا-رارةإ.ؤلاةت1،!ا.504+ا

*-سعفيءكافاظر-كان"ل

ا-ا8اذص،"5اطصوابى"دهب

والآهدىالفوالىالإماع!ءدهب

رإ.اتاوىاءاء-يقام!ءب

بماا++ءد!تع!نء(ةثس211،يينا؟هلما.لاأةو

"ة!و!?.-ص!ءا!را

امف!"

.؟

12

14

16

9؟

02

02

02

02

02

21

21

21
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توعو31

وهناةصة،لالاراذمبااءأل!اد)

أ:ا!باذها1،8

ا،ولاهل41

!افى141؟ل

":.A&WIما!ا14قة

وءناثة،)!إنا*الم!ها؟ل"

اصأ8ا"ذ.ءتالهء:ةالدة

فىكااداب!ث

!.هة"برا4إةال!-ااخامفراإأة؟ثفحمافى

اطلافءلإرتحر

:اعاواثةلا40إة!ااخ!:س

بهم.*اءا؟نءا:ا؟ولأ:رع

!ساأث!ءفىإ-15ر5ءا:ث!:اوعإة

رءو-الإأرارأو-خ11ءناءرهررد15:اث!ةا.وروع

ا!لافءل

05هرأ!215و

ا؟وازة+،ةأثاريمبةاااالىةيئالحضرءاو"دهب

اص!ا!وا،مقءرةول81مذمب

لىإءةزاطرا:ا!اثااأ!"ر

!ةوقف:إخإراإ-اى

"-ة+(

23

2،

23

23

23

24

25

.2

02

25

03

31

32

rv

rv

3!

rr
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!ض!ة

بالمذأهأدلة

:ا؟ولاذهباا4إد

بم"جم!لىالةر2نهداتبإالاضدلال

الا،ال!ءذه!لى؟و!ال!تعا.ق

!5ءلىإمفاة"ىلإماما!طهبئ

اصت،ااذه-الهذاالاتدلال

اوتوعاإت-لإق!ه.وءاءفىد):وتصئاأثراى

فىالثاا،ذهبادلة

عا"اللهرءى-اة55-داث:ا،رلإدا:ل

دلالةميلااالذثف"فا

وهفاة،-"ل!:انها!أ.ل

":كلةاة.ر:اثا"تلا:14

ث-"ومماإخأراادأ:ل

الاوداذهباأعم!اب13اتئدلاة!ااتالامنا-بة

لاءدىا"؟اةخةقص141وايى

-ارلاا4كلة501-

ءهارالأتاثرمها

لا-بارا."دل5دلأر

ةثة،همار)س!11:ا-اذهاا:ل05

4رهناقدةإ-حرا9اذه-اهـ):ل

المسأ)"فى-لرا-ح

؟ءتوىالماة!ما!اءلاف"ل

ألىالمهفى،نررأس.

!اوءدع

35

8r

rv

ول3

؟3

أ،

،3

،3

،3

،3

،6

51

ع!!

52

53

54

55

56
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فرحارا4

ةإىلى80والاهلارلاادهباث!دكا

اءفىل5اة"رأهلالاواذه-ار-+انأة:وتمJء-رأى

فى"!ثاالفصل

به"1-اا!))فمر?-اواءلئهةش11ئار؟افى

داو،د؟اا-5را!داؤه"ص"ءورةفه-مي!الله---ود.-ا

!ر-لقىلرهل،الإصإا-لمال"لى45ةةثاطدلالا-ة-2

طرة1ا)المرإ

511أيا!ا-.؟از-ر-3

يةالجهادة5"وصءئر-،

ار؟)1:ءره:ة-.

أ-اءرءآوفىةيها+لاهو!راهد"زحره"-6

.ث-هوإةقى4.ود؟ا-5"-أ.نأ-ة:؟طيالآرار-!

.خ!باء؟ممى1(1!

ئة؟ادات"55هذ!اءددة":آل)!اخ15ء")-(

ا،ناغكامففمأاةالما."ر!رةء4)،(

-اةةيني81؟إياهصةكلن5أ؟ضاءأ-!م.نكأرو-ا:هاطا-8

لبحطأدع!ىلاخنائغلى:ينالحا

9.!مه!را،ء

صث45اةصاهليأةارس

)مالىاةجمهدتم

05

كا.9

95ء

طر

06

06

61

62

6،

..67

6!

81

96

03

75

لأ9

,،ول3
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أفدؤص!ر

.الةاهرة.طا-"وت-ا4ي!ابارذبما-إرار2نأةءح-"

ا،رهربا،إ-؟:ات.عل4يةةا-رلذالإ-:وى+سحذاب2-3

.ةر5اإة.ط"ثو15-لاص!اس!ثفى-ص!ا)!"ة!فا--

.هرةلأةا.ظار.!ادأدرهء!اه-لاصلإساص!هـ!إثأ-4

.الا؟ماردأو.طالإ-لا"ا"وأءدومو!-:ةنإةد2أ)د-االةإدا-52

)ةاضالرإخ!ا،ر،ار.طش!ا.:هـإافىاأ:2،نقو-:ةدةلم.ثءاهلأا-/!

.ةأهر،زاأ-صط!ا!.ملا-اااصتراوءهاءة--لامل!ا.!95:اه-7

.)رةاضاإن!ا،ردار"طا.)"رس!"ر-ولاصت!اءق-ول

.الرياضإن!المردار.ط،الهور4ؤاريكلأدة"أ-ول-9

إلماضءارإخا،ردار.طو":ةا)ةر2قتوهلىالإ-لاءأةا:ةاةةا-001

ةاصا)رإخا،ررارطءن!ا.LLJ!وءوةفالإ-رى!ذسيمء-اهر-ا2؟

ا)روالم.زإطار.ط!اء!دررااءكلال!اءاالةر-31

.ةا"اورة.طالإسلامفىا،صوة)؟ام-13

t.-ا" Vjله.ا-أررهـا،رو4!او2د4ط:سو-هولطةا

."لtrlد!ثمبالةر!كلواقات.5ثقىة:د-حي!مهاج2ت11جس41اج3ل!ا-51

.ا،ز.ر(ة!-؟بات.ط

الأر.ربئ.لا-كا!ات4طوتاءبئ!ةهق-،!رإقلااوريرصلمي!-ا+

.أثهرل.طإةقو،5ت!ة،ق-ايناءلا-يرنكل-17

.يمرالةدارارو4"ةأولثهـاخ9ءق4قةوءولإسلإما-18
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..،!غبيهئاا1ذا"ثنن05

((الاسلاماللهعندالدينان))

بدءمنذعبادهلجميعتعالىاللهارتضاهأكىالديقهو((الاسدم))

الخليقة.

جوهرهفىوهو.وعلاجلللخالقوالانقيادالاستسدميعنىلائه

منلكمتنرع):تمالىقال.ياخرىتنريعةمقيخقلفلاالعامةواصوله

وموسىراهيم41بهوصالناومااليكاوحيفاوالذىنوحابهوصىماالدين

(..فيهتتفرقواولاالديقأقيمواأنوعال!عى

لونأمةتخصاتىوالقتنريعاتالأحكامبعضفىهوانماوالاخقدف

واراثته.تعالىاللهعلموفقمصلحقهايحتكقماحسبأخرى

(...ومفهاجاقنرعةمنكمجعلفال!ل...،تعالىقال

بقاعهتعالىاللهأرأدما3أ!الخاتمةالوسادن!فىتعالىبعاللهوق!

لم.المستضالههـاطالىتنريةا1ا*ايةيصد!مما،السابقةاللأممثهـيعاتمق

((1،سلام))كدلألمنكهولموافيةخدصةحبممهصغرعالىالبحثوهذا

الخاصإمماهالاسدمىاللينبينلي!ةوتوضيحوالخاصالعامداالعنى

المخدتنهة.7تارواالثم!نةوالقراننم!ثصخلاا!مقالسابقةالسماويةائعسوا!ته

.البزاءت!نجحثiI.1مؤلفاللهجؤى

التوف!ولىدنهlو

!!!

الناتنر
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